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 0 يلا ا ا 0 1202221 222222222232202 222 ا يي ياا

 2 هذوهس بكوكي ةرينمىلامالاو هدودوههلطا ةقرمُدم مانالا تااوذ لفعل اويل 1|

 تئئفال ماخفلاهلامسثأو مار اركلاهلا خاب ورب نيعلاوح ورلا ُسعَدمم نيعلارب رتحرب

 هل_ثقو نوهملا هعيط نأك و مهال_-رود_ب.ةرينمىلامالاو مهالع سوء ةءيضممانالا

 هليكوةراظنو ىس- كب ني س> ةداعس ىعأكانانىلاعملا هتيطاخنمةرادانالو شم نودملا

 ىسح ىدذفا ده ةرمؤس ىثن هقالسا نساحا هلع لت نم هلسسةداحكلاسلا

 ناكو دا ىدزفانيئرعلا ىلا ةريض- ةواسملا ىلا د لا

 ءادتبا مرغاهارهدوهو مظءملارهشلالثاوا ىف هعيط ماع

 ةرعش نم نيعستو ىدحاونةثاموفا١ هامل

 هلآو هيلع مل_بوهللا كف نيس امتا

 رذام همأأ بستم لو

 قرانعاو قراش

 ا
 م



 عال.

 اسم سسسسا

 بوو هماتخ نسحىف ىلإ! نيدلا ىنص خيششلا تنم عدب امانا نس ىفناممعلا تدب و ||
 تدب نم عدب أ نيدل ارعوشأا تدب وتبلا رشآ ىفةفاتلا نيكستو ع وذا ةمهشب ةيروتلا كلذ ْ

 رك ذ مدق هناف يدترتلا هتاف نكسلو ٌمةحاو حاتتفالاو صاختل ارك ذب عشرا همؤذا ناممعأا ْ
 1 قمع دي تدي و حاتةفالا لع صاختلا 1

 ىعمحم نس> اددو مارا 0 نمصاْخااور أ هيّق ادب اناس

 هملا تاصوا-1 متاحا هنوكل ف مهما مل-سو هءلعهلت لصيبنلا حدع صامل !تببأا اذه ١ 0 توأاناوزاهر ظ

 نسحو صاخلا نس> عم هءىدومءادسبالا نس هرف عمجاوهب وبلا فاصوالا نم ةردقلا | ناحلبق هرعش ا 5
 عونلاةيمشبة بر وملاهندعاسا دم نس هدب ىفنيدلازع عشا لاقولو بدترتاا ىلع ماخلا : 3 هلقر 7

 ةعيدبلا ىعأ راما فدصملا اد_ه ىلا.عتهللا هجر فاو ١لاف ءاددبالا ن_سحوهىذلا| ند تاو هلال نك

 تاكرئامىنافباد الارك ١ذتن هريغفرظنلا نءه_::تفرشبدأ:مهكلماذا اهحرمشو || محم اف ف الىطامت
 باعيتسا ىلا ادرط_سم سو رطا انيداس ىف معلا تانع تقاطأألا عيدبأاعا ونأن ماعو د تس 3 0

 هللابولوقأ اد نيد_جلاو نيرصقملانيثحااهسيتيصنو هيدر ومد سمج نمعقوام | تداخل بوث يي
 مهرامتخا عقوامفمظنلا ١ وداجأ امو عيددملا نماريبك امئاجاو رصتتخا ناممعااناناعتسملا || 6 باوالعموا 0

 رصقهنكلوعونلاةبمست فةير وتلا نممصالل بلاغا ىداجأ ىملانيدلا ىصويشلاو هيلع || ا بهذي جب ونا
 ةرعستب همازتلال هةمهي دب بل اعفرصت هللا هجر نيدل ازعزجشأ اوان اظم ىف اويلع توما عضاوم ىف ْ 0 فء#دسد نا حب هرم

 هيدا رب ادنع هريصقتو هن داجا ىف مهنم لك عمرر تمثل اوذي رولا ةاغارصو بديلا عونلا | 0 0

 ىفو لالهتالاةعاربو ءادتبالا ن_ري رق: بانطالامدقتدةو دراولاع ونا ا كلذ ىلع ١| تندلا ىلع هتان مم:
 عملا نمررقنامو هعلدب و ةمد رغنم عقوام صاختلا ندس- ىف تدروأو امشي قرفلا ا 1ع

 هللاهم_<ةياغاا تهتنادقوهرك اذن ىسني و بدالا عمم العم هي قر فتي امو همظت ىفرمصقلا 1!

 لأسأانأو باك رددهمذالو لم لا ىلع هنسا# تمن الام هشضتدر وأو ماتللانس-ىلا ||
 هعا. 536 6 5 2 | تي

 مالسلامت اوةالصلا لضفأ هءلعح ودمملادكربب عالما نس ىلا عتو هناصس لنا | ىبيالو ددأب ناو 8 ا

 نب رشءو تسةنسمارخلا ها ىذرهشىفباكلاا اره فمان نمتغرف هللا هجر فدصملا لاق ا ءاسنلاد هي 2 ا
 - 5 ا

 هدمعو هللا نادسو يظعلا ىلعلاهقنانالا وقالو لوحالو لءكولا ذوهللا انس دوةنااعو |||

 هلآ ىلعو ىتالا ىبنل اد تان .س ىلعهلنا ىلصو ملا بود أو مظعل ا هللارةغمساو مظل هللا ناك إ

 كك دل
 راتضاةغانش جارلوش هتاسنامتخ ىلعمالاوةالدااو هال آ,ىلعهتن ادد دعب

 ةعابطلارادبمولعلا بّدك ريصص) مداخ رنا بيتل## ل

 ةعائصااهذهق اثم ىلع هللا هناعأ

 ىنادلا ن-طاتاذث اكناانررطلاةاثوم هجنباةنازِباَك عبط هل امهامتوهع ||
 ىلءةرضح ررغااقال_خالا سا ةمذ ىلع ىاذم_هلا عيدبلا هنامز بيدال ةيوسأللا ||

 ةقرشملا د_21ىاودةرفوتلا ةرهايلاتارب رااتاذ ةيهاعااةعبطماب رقكدنفأ ||

 زكى مايالاو ىلا اةم-ب> ناومك ةعلطرونو نامزلادرفل_-ظىف دعسلابك اوك ||

 رصمزيزع بانج لل اردةلاو لل. تعمأ!بحاص ماكحالارثاس ف لد_عاارادم |
 وددلا
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 ديرف نامزلا اذهىفكناف « اكتاكرهدلاكل قأالو تدب

 ديجةيربلاو قوط كدوجو * مدعم كل امملاو راوس داع

 ةيفرشأة ديصق ماتش ىف هردن نبا لاقو

 نامزل ا د ءاخلا زوم *«* ةمعلف بوباىب مد

 نامضلا ىلعوان ر غو ارش * ىرولا لولم مملزالهلناو

 ىرفظم خب دم ماتش ف ناجح و مش عش لافو
 ىرخالاكلوةدتوامندلاكلنيدت « ديؤمدي د_بكالماذ تلزالف
 ارمعلا كلل .طيناالالوطلا امو «* ىرول!ىبلع]وطماءالللازالو

 ىلداع خب دممادخ ىف كلا انسنب !لاقو

 رضالاوأ اذهوا سايلاوبا اذه « ةبطاق ساناا لودي تح تمقي

 ىدبؤم بدم مان ىف هللا هجر ةنام امنْنب نيدلا لاح نجشلا لاو

 ءايثالار هاط سايلارهاه 5 اءاطعلا ىنادماشملا ىلاعوب اف

 ءاقياادادتما هلىذعقأ * ىتدشعلا كلود عى
 ىوبن بد مما خ ىف ىلا عت هللا هجر ى طاربقلانيدلا ناهرب زييشلا لاهو

 ءاشعلا مث عبصلا ىف مالسو 5 ةالصّملع ىدها!ماماأن

 ءارقصلا ىل-عقئاملارك ذ ٠ بصيلق لئاصأ ىف ايصام

 ىوبثدمصق مام ىف ىدرولا نب رعنبدإانيز سلا لوقلثمو

 ىجدلا فك < رض نمرونرانام 3 ىرولاريخا.هللا كءاعىلص

 عيدا | ىفاههمامخ نمعوضأ مالا اذهك.منكلو ىوبن دم ماتْحَف قلوقام_هلثمو

 وهوىوبذلا

 مكرهراب ىسمكجإب ىلع « ةحنالةدعقواةفقوىسع
 مظعاةعافشلامووىفلردقو « تمظاعت بو ذنموكشي ءاجدةف
 مدهش رهظللمهلا فم_سو مومه * هبايش ناوفنع ىف هلاندقو

 م-بعصلاضراعلا اذ نمْكب ىمع 5 امصلأ نمز ىف تاشدق هتضراعو

 مو>- ميضاا اهبانام اذا ءلع »* ايواقرومط ىفاصلا اندرو أو

 , مالنا نسح ىف هدعب تاقو

 او بءطا | ىلاغشب هن 5 ادبالكو» .رشن مالك لع

 متل

 مق :!ابدوم ىندف تمق#شناو - هيحوم ل مف ىسدق تدعسنأف

 هيفثاممعلاتنبو

 ىمتمحترارقالاو رذعلا لمحأف * ادي أالودملاطن اون كلا

 هلوق ىلصوم انيدلازعيشلاتدبو

 متخو هنم يشم نسح ىف « هداز حق نما طاخخل ل عجاف

 رح ا

 تنسحو قد: ةحلا نإ
 راثلاناو اماقموارةت َّ

 امارغناك | ماذعت او 5
 بيالة ين عاملا وو

 فقنم ثعبب هللاناو |مف

 «ءاجاذا ىدوا دوبقلا
 دو ىهالا هصفتلاو حلا

 ن توما ءانّورو دولاب

 ةحاشمهلع دق-عتال

 0 دخل مد طلب الو
 0 الو ع

 بيجوشبالو بولا فز 5
 عسفربالو عمن لاهيالو

 ل-يو ىديالو -
 بص

 فرخالو باددوسب الو

 سر علق لو عاشم

 فر_طر الو و *اًيمدهيالو

 ار 000 دكا

 0 ١



 ة:باناوذخ أبن أمه رمأو

 ذجاونلاب اهلع اوضعيو
 د الل ةاملا نمضو

 اليحنارقلا مهيف تنلخو

 ادوقعم اريسحو ادودع

 اولع الو اماما هو دما

 مم امارح الو الالم هنود

 دقو ىلعالا قمقزلا قحط

 لام ةدهعنع حير

 هللا ىلصت صاب عدصو

 اهلتلمو هل !ىلعو هيلع

 نا لوةدوهو ىموأف
 ىام#شو ىكشو ىنالسص

 نياعلا بر هق قامو
 ترمأ كاذيو هلكد رشال
 ىدوأو ئأملالوأ انأو
 نادامبىلاعت هنيدي وهو

 ردصااو اصلا فاسلا هي

 نير اسهم ا ند لوألا

 مهوعانيذلاو راصنالاو

 ءاوهالا نمأي رب ناسحاي
 عرتخ ا ىأرلاو عدبلاو

 اسحار عسنملا كفالاو

 ديدشا فتاح |٠"ىوق

 علطملالاوهأ ارذاح عزا
 هتتفوربقلا باد هرانموم

 ايعارهنم .وامهئمهللانأ ذاع

 هع هنقلي ناقدسلا

 تانلالوقلاب هتشو
 تحلو تعلااقوم
 2 دلي ادهاش

 هللاو د#تو ىءومو ميهارباداوتكرب تعو دجغاو داس ل كا بم-متأ تلا ىناهتلام ذ شرت اول ىلع
 رطاوالات>ربالو هد: ثري د> لكحص ل_1سقءلةب ديا ا ىلاوتلا ثي داحأ لصون ىلا"

 ةاَمَدلا ىذاق دءلق”ماهخ ىفىل |و5 (كلذ نءو) هداومو هدي دحو دء_#ةرورمسمذي ريا

 هللاو (وهو) ةممال_سالا لاه اوةب رسما راءدلابة هفاشل ا طقءاضةب ىقارعلا نيدل ا ىلو

 رهدلا دج هب ىلع و لاس هءوقو ل_.ةرطعالامهمعت نمهل شب و لادقالا ة عاهل واطي ىلاعت

 لود ةياهنااىف هملا نسحب نأ ةاديلا ىفهل ن-أ5و لازو هةنور يهذامدعب لت دقو
 اص نيالا لعءاةيل نأ ةاضّقلا ىضأق دملة:ماة ناسا ىف (هلئمو) لاح لك ىلعهتندلا
 هعءاو همت و لع نمالك له ع و حت اروداغلك ىلع هلعملع عفرب هللاو (ودو) قمتاملا

 متاوحللا نس- ىف ءالا م ىلمدةنام ّمْأنأ (ىل نءدقو) ملاصىف اص فاه اص مب 5

 تتكىناكلذو هدوةعئال»ىف مظتنيناردلاررثةمدو»و هدمبعلقأ ن دل #ملا باكمام
 ناك ةيمال_سالاكلامملاب فيرمشلءاشنالا نيو اود بحاسص هللا تف ىهتفلا ىورأ ارةملل
 اولدو دقو ةسورحملا سلبارطت امعاو ىمذاشل ادوعسمنيدلا فرم ةاضقلا ىذأف ناسا ىلع

 هللا اهردقىتاا ةروجشملا ة_ذحنا كل: لاوهأن م هوم اعامم ارم قرصأ !ىف هب رمصملارابدلا ىلا
 كالا ماظنابموقلاو ىلوفةروك ذملاة_هةلاىف مالا ن-س>و ةسورحم ا سابارط ىلع ىلاعت
 تهدو نباغتلا فاوعقوو قالطلاب او رص نا ىلا مب ردفلاو ليلعملا نيبق رغب ل نم مهدد دق

 ةلدامجمم_ها عمسلو رشا ىف ةنصتمملا م_مقرف تسمأو فدل ةه4اىفاوعنمو نوةفانلا
 دعسلا مه م_هظ-الو نمالارق علطو نج-رلا نم نكلو ةعقاولاهدهىف ديدطاناوعزفاسمل

 اولحدالا فافىلاةادعاام-مءتدرطو ع و.دلاتانراذاوةكسنكو ةاصفا اروط اودعصو

 هتلعج مامالا اذه (تاق) جفلا,بهاذملا 0 دعيت اطل لا انال اوهنماوظ-ورصم تارخت

 لاف تدع ساو ون اهيفنيدمحملا نكذب , رعشلا هلثمالاامأو باسما !اذهىفةروشنملا هل هالل ما

 1 : بيمللا امي حدمدمم# ةتاحف

 ريدج كةمتلمأا ع تنأو « ىئاان كةةابذاربدجىناو
 روك ورذاعىافالاو * هلدأف ل.هبا كنمىئاو ثاف

 ةدرصق رخاىفا رذتعمماةىلأل اوقدخمو

 دع ىلع ىرذعءف ىنماطخ ىلع » : :وف» كلتوأ نع تنذكي ناف

 ةدرصق ماتخىف بءطا| نأ لوقهذمو

 اهارفا.ثدلا ل تقاذالو « اسرس'اهههل كل تطح الف

 ةدمصق مات نمءالعلاوب أ لافو

 رمءلاوءايلعلاو لا اول الاب « ةمامامندلا كب لازئالو
 ةدمصق ماتت ىفىناجرالا ل |وقو
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 0 لوق كلذ نمو) هئاقي قا اة قي نع ء ىعأ(ك هناقلب تا ءاكملا نعى ةيىلامتهللاو (ةوق

 هل-هعو لعفدقو هيدطو:ملام الا لعب ىلاعت هاو (ةفاسر مادو © بامشلا ةمالفل |

 ريطلا فانصأن موطهوامز ىه نيدملا نيمأ بح اصلا نبا (عرصو) ل_ه- دقو ءاماوالاانهك

 ةفيرشلاةريضما ىلا ةعلاطمءاشنا ىفنيدلا لاوس لأسو بجاولادومط نمو ل#لحلا
 ةناثنبنيدلا لاب يشأ أش ئاف بجاولا نمهعرمداهذ لوبقلا اهيفلأسي ةيشيلفلا ةذقملا

 لولمملا عدنا هناعس لو #ىلاهتئاو( وهو عدبأ اهماّتخْنسسو ىوملا اذه ىف ةعيدية لاسر

 هيديرف هرياطاتداآ تزل ذا ءا:الان هعقشي ناو هقرط عامان ةسنقملا فقاوملاءالوف

 نيدلا ىحت ىذاقااهأشناىذلادهملا ماتحس (كلذَ مو)هةنءىفهرياطةرخ الاهم .'لأو

 | حالص فرشالا كلما هدلوأ نوو الق نيدلا ف.بروصنملا كالا ناطملل ٠ نءرهاظلا دمعنا

 ا 0 0 ا (وهو) ىل- 0

 هلكيرشالمد ومقالا ا

 ا لانا اه ولا ةلقحلا ل ”لقشملا شامت ا 5222 -

 لد.ةولهمويدودةوداللاىلا كول ملا لصوذ (وهو) هريغو قير حلا نمةسورحملا ىشمد ىلع

 دكهم تزال كد اذاعأن سفننلاو سرا ريغ برها ةعقوف هل--ب) لو سمالا
 دلثمالا عدبأ ن موز ةتامللا نس < ةرخ ”الاىفو نمالا ةعاربب امندلا ىفءأدبو ةمئاقاةعامقلا

 نكملو ةريثك اباصولاو (ةمئي رشا اةراشالابدماةىف ىلوق مالنا ن-سح ىف لاثم اها سلا
 اذهااكر هعديىلاعتهتلاو ريخلا ىلا اد_تبملا نهج وأ هنرو ثهىلاانئاف رعشىلارت ىد يال
 رشااتنبلا

 رشابماف (5 :وكل ارظئيد_ءلقتة تاغ ىفتاقو) هءلعت وكسا| نحو هنود افلا سن ىعمو

 اظفا ةروشملاق همالك حربالو هسيااىقسو هلود- سا:ل!فوطت ىذلا 37

 تيبلااذ_هةجابد ؛داري_صي نادي الو زاف دةؤ هنود ةمد- هللا ىلا برق نم هناانو طك لذ

 الو ديفممظتتبلا اذ همي ور ىف هروظو هقاءدعسأ دقذ زارطلاراد هصْمون نس

 حشوتلا اذهنح
 اههفي نساحملا ثيداحأ لد: دوريا متاوخعم دعت هرب لمان آتاازالو هراعش ماءقو تدبلا

 ىعسملا هاك ىلع ىرقلانيدلاكوءاضلا ضال ءتتك ظير أى (ىلوقدل_ٌةمو) هرامخ ىف

 هلا عال ل ءمصو مظان لك ىلءةءعم كسلا | دوعن دار لاطدقار اوس ل ح

 فرشالار 2 (ةب رصملارايدلابىف مدةتو) متاوهلا نس أن .ةلومتا!ةطاصلا

 ل_ةلاس أر نم هارت 2 ةعرلا ثءغن ه هللا * قس ىديؤملا في مثلا ماةاادلو ىسوهىدمس

 هتزربأو ه.٠أ هتاج 0 امرك هلع |هد_دو مست تءاحة د رمشلا ةريضحلاب

 َت ته>وو) ايورسامتدلا "الم نكماو اهنرافى وم م أد اؤف ميصأو ارونو ةعبم للا س 2ك

 سورغار هلا ثان دنؤن ترج وسو قرط ةيزكتالا رعت الا عب داتلاكلذد د

 هللاروت ىددؤ اا فن رشلا ماقملادلو د## ىرصا: لا فرشالار ةملاىدم_.داوعة فب رشةراسشد

 باول ىاأسو ىد نع هاينز ىلا سورحارغئلاب ةي رسشلاة نطل سلا بنان بكر فهس< رض

 لك هد شب ةرخ "الا نزنغ كت ىلاءتهللاو دعا ىذاقال

 كماما كماةشا لعحاو

 قفول ٌكمادقةك_صرحو

 كيده يمصو كيه

 متن هناف ىلاعث هللا نعتساو

 مالسلاو نيعملا ماو ىلوملا

 ( ةمصو ةضمسل هلو )

 ب دج ىدو أ اماذه ١

 دعس ىحي نب نيسحلا

 هللالن ا دمشي وهو ىدوب

 هقاش هب : اموهناتمهملا

 هقررو 0 دعاس كيلو

 هل برمذو ارودّةم اردق

 هاموهضاو ادودعادمأ

 هعطبمو هأصعو هعاطأف ْ

 0و هدنع نم قمفوشنالا

 هقفطل ىلءادامءاالا هص»د

 هتجر لءالاكتاو هدلدعا

 هل للا و
 هسسفةئازتعمالو همدمو

 ادهم نأ دهشبو هثقوو

 ىدهاايي]سرأ هلوسرومدمع

 هاا حف قدا نيدو

 منو ةنامالا ىّذأو

 ةداملا هارأ او ةمالا

 قرطلاتاسنث ,هرد-و

 ىاذك ملقلا سار نءهلوق

 نودي هانعمل لو عسدلا
 ها ركفت



 وكلا
 نع انا شال

 درت 0 اهيدؤمف

 برشتو هفاختالو لوهلا

 د-وداو هفاعتالو جز قئرلا

 ىلخلا , اعسبك وكت نأ
 جوعأ نيعلاق نو كك

 اود وكلا ىاحلا ةةمض

 رذحاو تطأ [نذالا

 اواو ا سوطن ن وك نا
 وأ احولم اهثهيننا لاباو
 ةعواطم. كشر ا

 أمس 'عنع ال ناحلاد_:ء
 ةصادو اههسارثكدالو

 "ىس بر-ةال ىرلااىف

 ةعهنلاك ضوء ىلءءارتو

 ةقولا ةمقبلا نم نم اما

 ةيمكت اهاعربىذل ا ىاراإ

 هلال اهاعداذا هوما

 هيهاذ داهربغ لزنملاىلا
 الو دامقربسغي قرملاىلا

 ناالاموالا اهددت كنانأ
 لعوشت هع يداك
 دهجاف رايق أ
 كلل ا لدباو 1

 تاورسلادحاو ةأورملاو ءفضحلاوهو رسلالئابقنا تاورسو مسهرهأب موق: ن هموقلا
 باشلاو ةيذ-لا 'هلةعلا ىث هو ةبارمس عل تابرسو مضلان ارمنوكج نأزو<ال : 10

 ةكشقلا ىز دلل نولوب و عطقنملا ن وام ىأ رهظاانوطعو ركح_ىلاالاقاننع

 ىلاءاضعالا انه حراوحلاوهيوديو ىلا ل هامودو دضءعجداضءالاو و كلعأكدرأو

 رمالا بحاص يبجاحلاو عفترا امو لاسأا سم كع هيدارملا ن نطيلارهظ بلقتاو هلوقو 0

 1 الع نام ٍةااةقامناةهنثلاو ةَوقلانيعلاو تفعضىأ تدهوو روب ىأدنزلا دلصو

 ىدوفو راميدلاودرفمالا بويمن او لامدوزاو ردكتىأ سعااربغاو ةمملابانااو
 شطعلا همف لصالاو ةوادعااديدثلا قرزالاو د_ءلاورقفا!نءةباكر جالا توملاو ىئدص

 11 ان وانو تلج ى اعز ذئمو نمر اريتفم قاعت ةوقرست دو

 هرمارخ آىأهسهأىراصقو هنامعئأهرا ارنه_:معداولا نال كلا فوهرايت>ان ءْماغي

 رضاواضبأ سفلا ءاولاو يسر تلاو هول اى 1 لماو تقةلسىأتءاآ
 ىدقلا اهنعرخي دو+لااهيدقيو كلامالادوجلاو ىذقا !اهيفقاب اهيذقيو نسح ىنعع

 مكلاندرلاو هقوفامراثادلاو دا ىلىذلابوثلارامذااو رعشلا كمطن ىبهجكمامخلاو
 بغاسوىرط ضيرغودقو بشتو ةيدملاءاعشلاةنسلاو ةيهادلا"اممأ نم سيدردو

 للا عافملاورهظاا اطملاو ليال اناطملاو ءايطالا ةاسالاو ليسا ماو عئاج

 ىذلا ضمهملاو بارغلا خرق باعنلاو كرتت ىلتأت ضرالا نمرارقلا ضء_ضالاو فرشملا
 عطق ىأ نواقاارا.شعاو َه هع : رم ىأ ةقذعو لوسغم ض.حرو قفو أو رتادح كيه د رمسكا

 ءامو ”الدتما مءوعفاو ىطعي هن داع نماهاطعأ ىأ حاسمال ارد نماهام ىت َج-و يواقلا

 رامغااو مهملازومرملاو حارخسا طابنتساو اهرايمحااهريسو تءلطتتبأرشاف حومذم
 تدرج تذنو ءادرلاوهو هتدعاب ب ايلا تطامأو تذاع تداعو هل-لاراسمتالاو ماجا
 نءموقىلارظن نم ثي دا ىفو ريصلا كلدكو بايلا ف بقثلا اوهو ةصاصخ عجب صاصخو

 ىرجأوءاضأرغسأو ف كنار فسو ءام ار ذاناو تفشكناترسناو هئيعتئقذ بارريص
 توحااةريقعلاو نيب رطملا نيدرغملاو ل--ر ىلع الجر عفرو هر هل ىلعدقر قلاش ساودصق

 ىحدتو ىمهس د ةورشااوري-ذنا نءناتباثك انهرهللاولذلاو ىرهأ ةقمق-ىدوغهنكو

 ظافلالاريسفت ه١ اوتكسىأ اوجوودعلاةدارااوقاعل اديرااو بيدهلاءىه أ ىسارذتسا
 (هوقمتاوملا نسج ىف لضاففلا ىذراقلتاعانسصنموإ) ةماقملا هذه نم نايبلاىلا ةحاشملا

 تاديوسدو!|هنأارت -ربالودو قيللار ,زعلا ناويدلا ىلا امي بنك هلو عل نسح ىف

 هلرادقالا ت-رالهلوقءإ مو ربانملا قون تاكل لاو واحلا ءاعدلا ةصحأو زكا علا بولق

 .ةربىلاعتهنفاو هلوق إو اد.يعوءاماامهياالوامهمانأ ىفةماان اهو :ناديدملاو دو

 ىلا ةرسملاو بولا عق اومىلا لفات ةرغفخاو بودل اةنكمالا ىلا نط رلطاهلا سا د 7

 انلاك لازالو ىرصان بكب او ماشخف هوت (ُكلَذنمو) بولقلا علاطم نماهرقت-م
 هدمو)ر صان الو هم ةوةب نيدلا هضمها ىلخأ الو رهاس هنذك هج ىذا | همس مالسالل
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 ضدخو ارزاج نم ة قذم ه ولوانعع وحلارانئيات فب
 ضدرعلا ليوطلاركشلا مم عاو# معانامفئكحي قتله

 20000107 ه هلىم اوالاو:_ءت ىذلاوف

 ضورقلا مظنل تبتسستالو ٠ ةعفص ىلا م هالول

 ىتح بو.لاانانختجرختساو نوالقلاراشعأ متاببأ, تعد صدةاهتااوف (ىوارلا لاق |
 اهالوأو اربت ا هبسج مءوعفاالف حاترب ل20 نماهدفرلحانراو حاسمالاهدنماهحام

 ىلا اهرمد_عب ةعاهلاتبًارشاف رغافركشااءاهوفو يه نافيا

 ىح زوكلارئاوفقأ تذ مو زوهرملارم للا طامذمسأتم 1 اهربعقاومولبتل هريس

 ةمصلا ن نه تساماو رام غلاف تسمغناف 0 مانالاب ةصةغمقوسملا توتنا

 اههااناو با.ةزلا تخلو باي اللات طامأف لاخ دم ىلا لابولخي تجاعمث راغالا

 ىلأام .ترأر رفالا ةيهأترسناااف بادهأا نم ىددّتسام بقرأو بالا ص اصخس نم

 د هلا ءامانسا ؟ قامساف هبلا ىرجأام ىلع هفذعال هلغوش أنآ تولت رفسدقد.ز

 دشنب عقدناو نيِدّرملا ةريقع عفر

 ىردقءانعطاحأ ٠ ىرهدأ ىرعش تدلا

 ىددي سدا مأ عدمنا ىف د ذود كك لاو

 ىركعر ىامحي #2 هسملب ترك دق مك

 روحلنو مس-ملع * فرسعل تررب مكو

 رع ني رخآو * ظءو اموق داطصا

 ره ال_ةعو الع ه ل زفت ساو

 هغلاب لسع ل يبدقتلا
 ةلمباو هسعئإ نييلو
 د_همىلع تءحا اذا
 ةقفتم ٠ اوهالا ةفاتنع
 ىجرلا حاط ءاحرالا

 ميقياهفلاتحالا ىلا ترج
 دقو ددعلاىفكو دوالا

 ةرسقب ىلا رادلا ىف يتحا

 افوفصنكتلفاهرد بلح

 هبلس ىف نيرعق نيد

 هبرشىف نيولد نمو مننا
 اك اهذصو نيلا الولو

 نزيلو اهنلخ دا“ الع

 نيزك عرذلاهعساجشم

 نكنتو عرضلا هعس اهرد

 ركبلا نبي نسسلا ناوع
 حورط ن كماو نيسملاو
 لحراحومر لمفلا

 اهنيل ءانص ايو فصماو

 اهعسءافك اهنن نكيلو
 هو معللا ةصخر نكتلو

 ةعيرمم مطلاةريثك مصشلا
 نومل ةيفاص مذهلا

 ةهساو ثوللا ةهقاف

 مانع رهظلا ةدطو نطرلا

 رضص تخأ :رانو 0 رش طف الأ ةراتو

 ىر-ع لوط ةفولأم ه» الس تكللت

 ىرسخو ىرسع مادو ىحدقو ىسحدق بام

 ىرذعكنودةىرذع ه اذهمالن ل لف

 نم ءرعش ل فرخزامو هسهأ ةعيدب و. هسهأ ةءاس ىلع ترهظا» (مامهنبثراسالاه)

 ىف انع ىباصصأ ىلا تين ل ا.ربامالا لعفيالو 0 ديرملاهن اطءشن تاع هردع

 تاعدق(تاق) زئالا درجت ىلع اودهاعتو زمثاو لاةعمؤلا اوسوت ىنامعهتنث أامممكئيأو

 لطاملان مءه-ةةرخزامو زوهملا هذه تاهرت ىلع تدي ةعيد- ءلاةماةملا هذه نأ ل أتلاا هيأ

 اهماركاىفاو غلاب نأ ىلا نيعماسلا ل :وتع ناسو بولغل ااملل نب لكنت مالا عرش واب هللا

 اوح ف ةقايللا تناك ل طانلا لع قيدنألا اوةدحتو هدام عوج نع ءاطغلا مهل ف شكا لف

 هذ_هىفل ا ىلا ةساتحملا ظافاالاو (تلق) رئاعلاةمرت ىلعاودهاعتو زيا اوحلاةهدضا|)

 انترعو لزوج اهدحاو ماجلا حارفلزاومحلاو ىدانلا ترض أت ودن وفي داما

 لامتو ةفرعملا نم ةناثلا فراعملاو هوجولا فراسدملاو هارتسعاو هارعلا-ةيانتاد_هق



 باينأ لهو نامرالا

 مالدلاو نامل
 م.ءاقلاىأىلاهلو

 (فاكلا
 قعادح اد او:
 مهيسعلا نم ةلقا هو
 هدو 0 آورخ نهقزوو

 مقن عردم) 0

 الو ”ددقا معين

 اهاثمرد_بب 1

 هقلاو بأ - تراب ذل

 راو 0

 ا 0

 هديصقنام --
 امناف لصاوااامأو هوصو

 ماللاو لداوحربغ

 هلويدصيلا هوز

 (ةرقب عدت

 0 ارث ئكر 5 داب:

 | نمادنغ اوجو ريبدنلا

 .انيمكنأب ءان ولاة سارف قدنذاو هنوعملا ٍآ
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 اذ عا رذلاو عاملانهمفو نا دهجو ليما له نم ضاق مكو ىكم ماشا دالب ىف ه.كولمملا
 تراماملجراولاهمااتدحو نطاب لكى ارهاظ هبحراص : بولت هر ىلع تاج قر
 ىلاهثهللاءا ثنا ىه ىبلا ه«تيعدأ ولما عف رو نكد اد لكت كرف ل ناجح لك ىلا هيقاثم

 رود*+ ىلع ى ةطانااك ىشىأ 00 ةمنثأو حازملا كلذ ف.طاللا دمءاو ميركلان دبا يعن

 هلق طوق تنكسأو ىو :|!فادر أ «-هلع تاق تن كسا جاهتب باق لكل مب و ناسملا

 اقزاشام كوامملا ارصحولو هدقىف راج نكاو 0 ا ىزوحلا

 نكلوري_هلاب باقأا دعي وهو هعاف هعستل مادقالا ل..ةتىلافامتدال !نم دهيلا هلا

 نمه.فاكك امىلا ( ع.جر) ةةاقلا نس> هللا لأ فذ بوقرع ديءاو نع بهكسصرك ذاك
 لو هرخآىذلا دسملال هذا دهر لاه اهم ن_س>. ىلع هممفَتل اوةب رب رطل ةماسقلا 'هلمكمت

 ضيالاىون ّدودا رصالابورحلا روزاو رمضخالا شعلاريغاذخ بانالوةينئامأ قد
 تورتنم قولتو 'رعحالاتوملا اذن قرزالاو دعلا قر ىتح دوشالا ىدوف ضساو

 تك هدربهشسنما ىراصقو هدرث مه دحأ ةءقاىوصق هراروصا هناج رو هزارف هئمع ع

 مكدنع دون هنورذأ ا محن دقو ركل كانو رعللالار الزرأ الناتملآ

 قد_صو ىمدق بأ اسماهتلارضنذ 'انيرهلا عب

 ةعاربلائمهف (مامهنيثراسالاق) دول !ميدد,و دوجلا اهيذ_ةينيعبىلارظأو ىعمو

 الورضهلارعشيتلاقف كماحلا يكف كمالكن تةدقاهلاناقو اهتراعتسا ملصو اهتراسع

 مث ىراعشالوأ مكسر لال تااقذ كنتاساوع ل_ذ'مل كتاورنما:ةل«بنااهلاناقذ رفا

 كاكاو سسدردز وعدزر تزربو سد ردعرد ندر تزربأف ىراعمأ .كح:. ورأال

 لوقت

 ضيغبلاىد_هتملا نامزلا روج ه ضيرملاءاكتشاهللا ىلا وكشأ
 ضيخضغمهءرهدلا نفسو ارهد ه !ونغ سانأ نم ىلا موقاب

 ضيقت نسم ىرؤلا نيب مجسَو +
 ضيرأ اضورءاءمشلا سلاف * تزوعأ ةمف اماذا اوناك
 ضيرغاهل ف.ذا|نومعطيو 5 مدل اريف نيراسال بشت

 ضدر-لا لاح لاق عورلالو * ايغاس م هلراج تانام
 ضيفت اهاخأ م دو راي ه ىدرلا و مهثمثضمغت

 ضدرأ 1١ ةاسأو ىتاحتلا ر_سآ « ىراانوط:م_منم تعدوأو

 ضضخلا عاشبلا دعب ىطومو « اطملااناطمادعب ىلم ف
 ضدمو مول تصف هلاسؤي » ىس كت ىلتأتام حخرسفاو
 ضف عسمدب هود ان هالوم © لملىفتاعقاااعداذا

 ضيهملاريسكلا مظعلارباجو «٠ هشعف باعثلا قز اداب

 ضءحر قل موللا سد نم * هضرع نم م-هالا ال ثا



 ةدك

 اهعاو> نس ورئاسلا لئلا ماقم اهملات موق تاماةماىل صاوف نا ىلع كلذد_هن

 : || ةعارب ىلا لمأ لارظناذاف 'لءاحه ةماقمانهدروأن ١ (ىنءدقو)ر صامل ا _ءاعدقعت

 تةىذلا مالا ن_.-راد_ةمفرءىربرط اهلا ءبىذلاد_دتلا مهفواهاالهت_سا

 || ةمئاروزلا ىهو (ةرمثع ةثلاثلا ةماقملا ترتخ ا دقو) هماعتوكحح ل !ن-س>و ةدئافلا هب

 | ل_هشب لدقلك اهتمٌصراعو تاماقلا ةذرا.همىف عرش هنا ل_ذافلا ىضاتلا نع تيثهنال

 |١ ةماةااوهعض هوم ىف هلع هيثأو قآم_سىذلا ةماةماهذ_ه لدف ىلا لصو نا ىلا هنم نم سحأ

 00 ءاروزلا اوض.تودنلاق (مام_هنب ثر اا ىكح)هلوق ىهاهدارباب دوعوملا

 ذم» ثبدح ىفان-ذفأت رامض*ىرا-# مهعم ىرجعالو رابغب رابم موا قلعبال ءارعشلا |

 ازوعانل راكوالا ىلا سوُهْملا تدصو راكفالاردضاغالف راهلاانةدنناىلا رادزالا

 نمفءضأو لزاغملاز فنا ةمص تاةتسادقو د :رطاراذسا ارمض#تو دعبلا نمىليقت

 || )ناو فرامملا هقااسحتلاه اننرضحاماذا تح انترعتأاننآدذاتيذكاف لزاوملا
 || تابرسو لئاشلا تاور نءافل لمارالا لاهو لمآالا ل اماب اولعا فراسعم نكي
 ثورع- سنو ردصلا نول ىلعبو ىلهأ لزيل (وههنءلضافاازبعىذلا لصفلاو) ل: :اقعلا

 داكالا حراوملاب عفو داضعالارهدلا ىدرأالف د_ءاانولوبو روهظاانوطعو لاقلا ١

 دنزلاداصو ةحارا تدفنو نيعلاّتيهذو بحاملاافسو رظانلاامننطما ارهظباقناو
 ىضاقلامحأىذلا ل هنل ا اًذهو(تلق) بانالوةينئاناقبإلو قذارملا تنابو نيملاتهوو
 هللارون د الان نيدااردص ءاضقا ا ىذاقاند.سىلا تتكو هانعمىف تاق هت ضر اعم نع

 ] سأرلانمرد_هلا الردف اهيف تدعار هدم- لذ ىلع لقشم هدسعتلا سر هع رمض

 -”ااهيف تمزتلاو هريظنية لاسر تةخام ىذلا مالنا نس نعءاوفح 5 مدقلا ىلا
 همقاث امىلا عمد اواهلاكي ,انهةلاسرلا تثأن ا (ىلنءدقو) هل-صفىف هم مىرب رح اًروىذلا

 (ىهو) ب ريربللاةماقملا مالت نيم
 ىهتْسم ةضودرءلا لغأ حاورأب ٠ تدتدقالعلااضرأ لرب
 اهياحرسشنم نيالارد_صلازالو ٠ اهلوبق مولعلا سافناب تءهو

 مانالا ءامج ىف :َرغلاكوهو ماهفالا ىلع قد قرف نءهليكو مولعلا سأربد_هلانأ ىسمنيدأ|
 بادعأهللف لئاسملاهوجولاعهلعبحربالو لماشلا هدعسانورقءامجاحهلد_هلا لازال
 تانتسلالا| نم تزرباذا فومسسلا نم ىذمأو نالزغلا نومعنمرصمأ ىه ىتلا هنامم

 تدنأمكو : ةرطاملا ضر اوعلاك اهنال دوحول ا تانجو ىلعةءنطاع ىهىتلاهلئاضف غادصاو

 نراشلا,ءاساذا ىذلا هدو ب ىدبو دودخ نمءادعالا بولةىفاهلم كوةفلاسنم هركذد دع

 تذلا ىتاا همراكم قذعو هايانثو بيذعلا 01 دا هاند هدنعددو

 تا امسساد:ىق - تاماشرهدلادخ ىلعتدغىّتلاهفاصواو تافتلالا عيدملا نم

 رهم.دايأ نأياند متو يل دياز ازخااه محار مركب ردفلا نعتانعفك

 لزب ىدلاه ه.-ةمع ىدن لبق هعباصأبةداهشااهذ_هلوبق لا لمللاراشأف هع اصل ضمف»

 ازاز:هاوازاز عامولأب |

 2 ل و

 ىدادمابوهو ريقفءراخأ |

 ناهلىربسو . ردح أ

 باوحلايةيدابلا 001

 لعفملفح انتضلاهلسي دلاذا

 هيدي تارمت ئم "ىلادبياو
 هيلا نكس ام هناكلو

 جلا هسيلعهركشأو
 فأمظ ىل صو نالذوبأ

 نانجىفايغسو رصلا راو

 "اضف ىف اتيضو دلقتا

 كاذفبنذلاو نلاواعو
 ءاضقناو لالا ماقل

 00 ظ
 ةدهنم رارحالا

 لضن 2 تاكو 2

 ليالا ىلع راهطظتمالا
 ارمسخ لعف ناف راهنلاو
 رذعقئاعفاعناو مك

 فاوشالا, يشل كلذ ىلااناو
 ىف ىشو ماعطلا لك أنمم
 هللا حرفي ىتح ىإ فا ا
 ةدقع لصق: حانرنو



 مانا نسح

 هنريسغسعمو ةئصأ
 ف 'رطلاوهو هنرئا ل

 كلذ لهدف كاذم هلا

 ماللاو
 قاطلا دعس !ىا هوز

 (فاذمهلا

 رهظلاىوقنيعلاريرق شل

 داعم رهالا لعرهظتسم

 لاحنم هءاوبامع مايالل

 اهغلمد تانيعو اهاضرب

 ظف- ىف ىلاءتهقاىلا غار

 هلفاهفةدابزلاو هلوخام

 هماع ءانثلاب ىمىتف نمو
 لوةلا نسح ىريصدربو

 داعأوأ أذ قذنالفوبأ 2

 ندعو دارو“ 1

 ا هطحنمفاخامىلاهءارو

 | هسلكم نم هناكمو هتمدع
 : ةردفا اًةرف كدر ناهض 1 وعود استمع 2 ةدما| فرحالاهدهمديوزتقئأز

 أ! هعدرد هد_ذع اهدْمل

 ا مركح لااط ىنأ نب ىلع ا اج لن ْ 0 دوكتمو . ماع 22 -ِ 0 : دإ 3 3

 < 0 5 0 *]أ باوطاهل تدعئأف
 هببتكٍب كب او مات ىفرمذحلاو وددلا ءاغلب ىلعةغال_ءا!نونذكمد_ةملاوهو ههدو : 0

 رانعتسا دعب تكصض أد اف فسساا الا ل د_:ءيباعصالو ىل سل نا تركذ من هب واعمرىلا

 وو يردي ةنرذ مهم دقو زاسنالاو نيرحاهملا ع نم لمع كءلا لقمع ىلاو

 اوعجأو د .عبنيملاظلا ن نءىهامو ل د_بو كلاخو كم ا ىفاهااصن عقاوم تفر ع ةيمئاه !:

 الف هللا ةئيشمب لصمسو
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 رهز لوقو

 لعت سانلا ىلع ف اهااخ ناو 3 ةقيلش نمي ها دنءنكتاههدو

 ةفرط لوقو

 دورت )نهرامخالا,كءنأب و 0 الهايج تنك اممانالا كل ىد تس
 هلوق هتمعيديىف ىلا نيدلا ىصجشلا تدبو

 مخ وهنم سم نس ع هن عمد دملا مامي تسد مدقو

 هلوق

 لةلاو نون ىف هدهاش نسملا ف « هتروموءانءماوا متطخ

 لوقةاوالا ف ىت.عيدبتدبو
 م-هعي دي ىفام ىلع ديزي ن كل . هنعيدلبلا عاو أ: اواسمتقت

 « ( ماتا نس ىفهدعب تاقو)*

 (ىهسحم نس اذهو بخت اران * نءصاخ اورأ هي ىادتب ا نس

 هن.ءيادبوف ىلصومانيداازعزؤيسشلاتنبو مهت.عيديف عونلا اذهاومظنامنانم-لاوأ|

 مسالا اذ_هريفيهريغبتك قدوسوموهوهناجر ةحص نم هنا عسيصالا ىلأ نبارك ذ عون: اااذه

 ىذلاعونلا اد 9و تالا نس عييصالا ىلا نيا هاعسو عطقملا نس- هام ىئشافسل انف

 ناسحالاةيامتهيفا:سح ناديال اممأ عم امهمالكل ةمتاح العن ارئانلاو ىظانلا للعب

 ا : _تحالو لاودال !تاعفف مالكا ارا سنودنم ظذدحاعرو عاسممالا فقد امرخ [هنأف

 ةعركجا رولا متاوخ زي زعل باكلا عطا ةمكلذ ىف تاراسغل اةيامتو هريغىلعنوكسلا

 لاقو اهلاة أ ضرالات رخأو !هلازاز ضرالاتازاراذا ىلاعت هلوق اذ ىفزد#ا 1نذ

 ْ اورلان امش سانا ارد هبذئموب اهاجوأ كب رنأب اهرامخأث ثدحذثموب اهلامناسنالا

 1 هذهربدملا اهيأ ارظنا هرب آر 2 دز ةلاعتم ل هعب نمو هرياربخ ةرذ لا ة ثم لمعي نأ مهلاعأ |

 || لمعي ن ةىلاعت لوقت قو ةمامقلا موهلاوهأب تئدبةعر كلااةدوسلا نافةزمعملا ةغالبلا
 ىلا«تهلوق (هلثمو) هرب ارشةر د لاَ :هلوعد نمو هرباربخ ةرذ لاشثم 1

 ا رشي مو سعةروس ىف

 ا ذئموب هوجو هيشغي نأ ذ مون م-نمّكرص ا لكل ءدنب و هتحاصو هس ًاودمأوهمخأ نم ءرملا

0 
٠ 

 | هلل



 م

 لاقنارهثما و هدقعن مالا

 7 1 اك نضمسلا دحر 5 ثءشال ىزاعتلا ىف ىلءلاقو

 معامل ا واس ول لت مآرحؤتف 5 ةمس-وءاز.ع ىول الري هتأ

 هلوةنيدلا ىمويشلا تب و

 ىره قو ىبش فك دمىوس * ىلمأ نمو ىدرح اص نم بام
 هبقبشيو مدآنبا بيش ل_-وهملعهلتا ىل_«ىبئلالوقدقعلا نمتريلا !ذ_هىفدوصقملا

 زعزيسملا تيبو مم .عيديف عونلا اذهاو هظنام نامم_ءلأو لمالا لوطو صرتلا ناةلص>

 هلوقهتسعي ديف نيدلا
 م البئماءاددم ىلعمال لاو ىنالصنيقمل ادقع

 هءؤرك ةنكلو م نم هدب ىف ف داصأ لىن اف نيدللا ىصويشلاامأ تلق

 اولا مسمءهللا ىذر ةباصعأا نأ هحرش ىفرك ذ هناف هل هللا ارذءنيدل ازع ءزيشلاامأو هلاح ب اكس

 لصّوللا | ولوقلسو هيل هلا لص لا.ةفكايلع ىلسن فيك كلع لان فك انلعدةدقلالوسداإ
 لص وللا اولوقوخ آتددح ىو ميهاربا ل أ ىلءو هارب ,ا ىلع تملصأك د6# ل ا ىلعو د# ىلع

 ةالصاا- نساوركسا ثاذل انو لدو هينكو 41 لعو ىالا ىتلا كلور كدع دك

 اولسو _لعاوأ ماونمآ "نيذلا اها ا ىنلا ىلع نولصي هتكنالمو هلا نا ىلاعتهلوق هضو" ىلء

 تبلا نموه عضو ىف دعلا ادله لع قرهظ و تندش اودي الاد ةءهنارك ذواهلست

 ىدعي بو
 مهركمرغار هسأهنمناو #* هبق انمى ىف دقع حددق

 معأهقاو ارصكناببلا نمنالسو هملع هللا ىلصهلوقانهدّعلا

 «(ةاواملا رك د«

 (مهعيديىفامىلعدي زينك < هبعييدما!عاونأ ةاواسمتق)

 نأود لاق نأيهحرشو ىءملا عم ظفالا فالّدتا نم ةمادقهعرفا# ةاواسا !ىنعأ عونا اذه

 اه.ف صو ىتلا ةغالبلا نمادهو هع صة“الو هءاعديزبال خ < ىنءمللاب وأسم ظذالا نوك

 زيزعلا باكا تانآمظعمو هاهم بااوق هظافلا ناك لاقف ءاغلبلا ضءد»فاصولا ضعب

 زاجالا امأفاهمنيوسقلا قَد :ريتعمةاواسملاو با: طاوزادعا ناع-ق ةءالما انألءاو# كلدك

 ىلا.عت هلوقك ىئعما اذهىفبانطالاو با.ءاالاىلو ًايةام- صاصقاا ىف مكلوىلاءن هلوةكسذ
 مق ىف ىلا عت و هناصس لاهو لدا! قفرسي الئان اطلس هملول ءاعسد ةذام ولطتم ل25 نمو

 لئاق نمزعلافو نيلضأ كا نءضرعأو فورءملاء هاو وفعل اذ ىلا اذ هرغنمزادعالا

 مهول |لصفلا اذهبنامتالا ن مديالو هنا الانا حالا اولدعلا,ىهأب هتنانا باذطالا ىف

 سشلاىرهالوقةاواس 1١ ىلعدهاوشا اا نمو ةاواسملا#فصوبال بانطالا نا لما

 دعق:اليرحلااوثعتناو ه هفغالءا دلا اوقكت ناف
 دمقنالمذلا اوددقت:ناو 35 مكحاتقاوا:ةنناو

 11 0 ل ل ملا د ٠ 0 0م ا ل تا بو يي مع حسم يس سس و ع دم يمس مج مما
 1 الا

 (هيوكسشم
 ناو لضافلاذ اة
 مح برايل ىنال د ١

 قاعد هتكرع رع مانالاو

 مالا ةسجو فراعلا ىلع

 رظانلا نيعو هينس ص دو.

 ردظالا نع ندرح 0

 بعلب نك بأ دن نصل

 هنعاج كيال

38 

 ما هو

 دقو هتماهدمعتالت سدو

 هندي وحدي اب سنحلا له

 هندمصقتب وعلا لعصلف

 ناطلسإللا نكسر

 ىلعءاملا شربإو همضغ

 اًدوهرخذاامهتامف هبه

 هللا عفو اصعذءولآالو

 دعو البام هقنوو الئا
 د حلا نال

 000 ةركف مست

 ذأ ممامالاةداعءذهو

 كلذو ىومصاأتد_ةء

 صدم باص قثألىلا

 الحرتو قتاخالا سلا

 صضرغا هتبلقظفا تملا ىف

 ةاواسملا



 ىتق ديزتساالاناو نغبال

 "لما ىأق ور دئردتل ١

 مالسلاو رضخ

 «(اضيأهو)» /

 || نازيشلاءاقب هللا لاطاانا
 ءاتدهترظن لوأءاقالا ناك

 لامر ا ىلع لاحرلادوعذ

 تح هاذمفمسلاكرااو
 دف هدنرت ىأر نأ هاش
 ل ق) هد عام 9

 ىي عسملانا(؟ ىلارم

 : ادك ل

 لدا ولو هانآهمشا نم

 كلذ عاذطصاالا هل ذو ىلع

 ا 212 كد 0 |

 ىرلهف اةيرطل اال
 | كلذ هما 3-1 كرستال

 ”ىلنوكن نا ىلع عيا هضرغ حدي ىلاملا نم ىنعمردةي نأ حامدالا نأ جامدالا نيب و باطل | ةعارب نيب فرغلاو '

 كلذ ىأرناف اهفحالو

 ىاديوأ عجراذا ةيئاثلا

 ىنتوشا ا عنصاام ىلع
 | فيرشلاسادلا كاذىلا

 2 1 تاكلذف 2 اكنارإو
 ل 0

 ىلاعت هللاءاش دوئنااذ_خّوينا دّمعلا طارش نمو موظناارثنلاوروثنملامظن دقءلا نال طادضدلتعلا || 2

 بلطلاةعارب

 دّدعلا

 ه1 ه6

 220000606060101 ب01: سس بي تتثآأ<<

 تدبو عوفلا اد هاومظنتام اا الا مالا

 دلازءزجشلا ||

 مقسلا ىف« ريل | بشت سارع الاب 5 لةل ماشا ىف ىذة هلى هل

 قتل يام ا ا ىمشلات
 ةرهلنا فدو ىف ساون ىل ل وق ع نمذوخأمتدلا اذ»ناف ا[

 مقسااىف ءريلا دمك #2 مولصا ةمىفت شف

 ىد فيد ثددو

 مهند 5 نءماهد هد سرتحأم 5 هنري دورط ريغ فأن اف

 هللا ىل-< "ىلا !ما.ةمىلا ةمسناانحدالا ماع ءلب ىذا سا محال اوه دورطمريغىلوةف 0

 نملوةبلمهكشلاو ىر ٌَواهتءاحتاددعب سرت-ألىلوق ىف عوذل ساني وااو سو هيلع

 الاعو ةحس مما مسا داز ىذا اود مدة انك 8

 «(باطلاةعارب ف تاقو)«

 (ماكلاىلا تحل حئرصالنأ » باط نمهوجرأ ام ةعارب فو)
 لاطلاح ا خلا نيدلاز 2 كلا تاس رج سم نسم معوالا اذه ْ

 حيرصتلاو فاملالا. نمةبلاخ حو دهم مب مظل ةنركةم هع قذ مدي ذ عم ةيذلع طافاان ب اطلاب|

 بلا بطلا أ لوقكه ذك تود س ثنلا فامبرعشب لي ْ

 كا نا 5 ةئاطف كمنو تاحاحسةنلا و

 ةياكلا نيب 9 هب قرفاضد اوذو طقةباطلا ىلعروهةماذ هوهدصقب لهنأم_هونو هنمذ ا اهفاكىلاوا منهو امنود

 هلوقنيدلا ىدعشلا تدبو ْ

 ىعشب هل ىرك دن م مرك أتنأو 01 برأن مسذنلا ىف هتاعدقو

 رتل هر لولا لإ ءوجشأا تيب وم. ميدي عوأ 3 هاوهظنامنام ل و ١ ةءقرلا نورك ال ىئنرعملو

 موالي قطن ذ نم مرك أ تنأو د ىلط ىب وتم ماين تان ةع ارب

 ىيهيدب تبدأ
 ماكل ا ىلا خحأ لف حرصأ لنا 2 باطن مهوجرأ امةعارب ىفو

 ه(دقعلا ىفهدهبتاقو)

 (مهروسربغ ارعسلهةمناو * هيقانمىفىفاب دع مددق)

 ضعب ذا ىمورعشلا نزو ف ل د#.] صقل وهفمظان || ديزي همظعوا» ظذل لمد

 مظاشلا1_خااذاالا !دّةع ىمسالو تافرسلا عاونا ن و هظذانودرو*“ 0 ٍ

 ريسغملا ن ندمرثك !ه_:هقدتملا ناك اهانمدقىّيلا قرطلا نماقي رط «تمريغناو هتمرب روئذملا

 نب ىل-ءمامالا هءىزعمالكىف ماةونا ل_هئاءكص ع..جلاة رود ةمقيلا نم فرعي تم
 وا-تول_بالاورارحال اريد تربص ناوهو هدلو ىف دقن بث ءشالا هوجو هللا مركب ا اط أ ١

 ملاهلا
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 رديهل اة سن ىف رهدلاهلوق

 هلحاش باطلا موهقمن وكم ان ,هاكنااءاهةسادعادولا وسما نسي ئتلا يلا لذا

 "لا نامزلأ ئوكمشلز ءلافه_د اىذلارخف' !نمضىف جدأ ةعادولل لصي نممد عل

 ىريحللا فصو قزتعملا نبا لوق هذمو ابا مهم قيس ل هنأ ثم ناوخالا

 هقرو ىل_ع محناولانر مدعم عسا يوم امنا رعد

 هلوق حامدالا ىف ىلا ند يدا ةردلاب ىربخلا فصود مق

 مزلماونم سربشملا ف ناكل ب 2 جلس ت10
 هقيدصت ىطف )و هملع هللا ىلص ىلا ةصز ىف رمشحملا ن> هلاؤس جام دا همف تددلاا اذه
 ناممعلا تءو هنءروت أملا ثيدحلا

 للا سراد تأ مد ءاو تدحأ « اذاضاب اءرلاك دم ثيداح أمها

 كلذ ف دأو ةسطد_ ثيداحأالو موا ل_هجمظانلات احراشلا رفعجو أ سلا لاق
 ىلصوملانيدااز رعوجشلا اتدب و ضان رلافصو

 مالا عفاشابىف عفش ت2 محد ىلذ ل ا

 نيأل_عأال ىعيد_ءلاحامدالا عون نكل هنثذ ند ىوكحمكا جدأ هلا رك ذنيدلازع عيشلا
 ىيعيدب تدب ولعأ هللاو هدأ

 معلا ةغيص ىدو دخر امم ىلع 5 اها عومالاو قوش حامداز ءدقو

 فدو هد_هقةياهزتعملا نبا نافرخآ حامداوةداز «-مفوزتعملا نب !تدب نم عدبأ تببل اذ - ُء

 قولا حامدا5 رغف لاخلا حرش تدصقانأو قاشعلا ناولأ «-.فيدأو ةر ةدلان ىري- تأ

 ةيرودلا نسا عو اذه عومدااةرسونوالاةر ةممئاذ ف تثأر عمدلا نايرجةط- ا و

 لع ءاهتتاو بدالاق اذن نم فاصنالا لهأ ىلع ةمفاشريم عونل اةممسأب

 « (سارتحال ارك ذ) و

 مص ديك ن ماه مد صرت 5 هنرجتج دو رطمربغفقا نا

 ممرلا لاب بع
 كريغن اري مىفةرخ رخ الاف

 نيباد_.هقنكارال

 نءالبمو نيقي رطلا
 فارساالو عم النيقب رفلا

 ريسضو رضاحرةفلذلاو

 ءرال_ةبامتاو ىل_جاع
 هلب نكيلف همؤوطأم ةودخ

 مسقةًأور مانو طسق كلامف
 تعطتاامم>رلا ل_صذ

 تالت تءعطقاذا ردقو

 ريدَقةلا بناجىف نوكت

 قنوكست تأ نم كلر

 را
 نسحلا ىلا ىلااشي أ كوز ه

 «(قوبلا
 لخفاادب رعص>اناو ىنزح

 ريصقر كلا اول ءوط ١

 ى انجاعلا اذهيو هتلابانا || كلذزمه_دلخاع قايفهلن طف لشد همؤ هيلع هجوت ىهع ماكل اىنأي ناره سارتحالا
 سر اتءوسرعي_غنمءاضبب حرت كل بج ىف ٌكديدا| سال ->-وزءهللا با:كححهؤ هلاثمو

 كلذ لاٌدمو كلدري_غو قوما او صصريل ا ىف ىلخ دنا ناكم !نعءوسريغنمىل اهنو هباحسمل رقي

 ةفرطلوةرعشلا ف
 ىمحّت ةعدو مامغا| ب رص 3 اهدةمريغلراددقسف

 يشلاو انعاب ادهو قه

 نس>-اامو هس وللضافلا

 اهمتمناحاو ذالك

 لف لكى ربلاو ةداعالا

 تاعاك ماطفلاو ديدح
 لمهلذفلاءادتباو دمدث

 طقالاو -هترتفناشلاو

 ناحتذابلاو بء.طااخوبطم

 ىلا نحو ا
 قيدصلاو حوحاةوعدلا

 ميهملاو سارغ_>الا نيب قرفا اواهملا عمو و دو هلباقمنمسارت>ااهد سفمريغهلوقذ

 2 دم لوكححم : هدأت انزب )سمكا! قيمت مانع 0 .مكستلا ل_,ةىيعا ا نال. 2 لاو

 وهات ١: سارت_>الاواعم رك ساو ل يح ماى أي مس عمااو عمو ادئاز نام

 ىلإ !نيدلا ىبص نيشلا ثدب و اهكرعشإانزووال اك امانتن ناو ىنءملا ىلا قّرط ب لخدل

 ا ان | 00 1 ىللدوءورومأ يبغى لل



 هه

 ىقرىلاعت هلوةكو نيعجأ ممتاقسم ل_دفلا مويّنادعؤولان ءنيسينادارأد- و هن اكسس

 5 ميمر ىو ماظعلا ىوكن نم لاف هدا ىمنوال_ثانا برمضو مدغلا عطاقلا ءامهحالا

 لاملارب_>نولوةي موتي

 ف ا قاسفوتكم دعو واد لك هوت يم لو أ اهاشناىذل اهي

 اعود ردا ىف اهعيتتب نأ ةريثكب ايل !!ذهلائماو هنعا اومئاملاوداعلاوذر ولولدعلا نع

 ةصهاتعلا 4 آلوتر 5 ثااىف كلذ نمءاح

 اركفوابضتلا ىءومكرح « اذا ءاجرلاوف وا

 لئانو باتءاهيفادرك اذا *« ةريرساا فذ فتاظاسدل

 ةفلطملاة رد ةلانامهة_صو وهف ال_1اءزيحو دمالانيدهحدما دارأنب رءاشلا نيد_هناف

 بارشلا ناس فل: ام

 بابحلازيب قف: أو بامشلار

 نييشعلاو بابحالاو
 الولوحادةلاو حادتالا

 لاملادبرأأ 1 لامعتسالا

 قموسلاف مّجءطأ ناف

 تارآلاقادغو باريشلا

 ساكلإ انرسطاو موملاو

 قرطاوأ ةره بدة !'لرحو أ ةرظنامددح ًارظذ اذاث ىلاعثو هناصس هلل ادعبةياهملا مظعو

 تدبو ةيانا نسحب ىلاعملاهذ-هنع اناباف سانا ب ولت فءاحرلاو ف ةوكثايرطضا ا ركسشم

 ىلاعتهقلاهرنيدلا ىنصويشلا

 مظننم كف حدع ىضاقتلا عم 95 هبت قثوام ىانمف تدعو

 هلوقنيالازعزجشلا تبو مّممعيدب ف عوفلا اذهاومظنامثاءمعا و

 مقللا م داولا" ىذرلا ”ىنلاىده 5 ىلنبب هللا دم< ناممأ| نس

 ةلوهسلا فول .ق تاق ىتمعيد,تددو
 1 ءرهأاةدش ئيرتعتنالبقنم *« هراز ف قد رطلهسبراب ا

 ثاميل ١ نس>ىقهدعي تاق و

 سالفالانماد رحاوا دعو

 نم جراما كلذ ىالو.اب

 ارةنلهادلا هعهدوعأا

 كلذو ار هناا هش و

 مويلاوهىاثلا نمعومسملا
 ادغو صزرناذ الاى

 عمرمعلاو رم<باوالاىف
 ةكعاك نالااالا :ن ه

 لمعلا اذ_هفراطنقلاو
 || د كاد وهعاض

 مهز اجود شو نامبا انا # هنسا# ىف ىيدبْث ب 0

 «(حامدالا فدع, تلقو)«

 معلا ةغيصىدو درا مم ىلع « اهاع ومدلاوق موس حام دازعدق

 ىلاعملا هل نمءات دق نعم نعضىف هلاضرغ ماكس ادن اوه حامدالا ىنعأ عونلا اذ ه
 نبهللاد.ءلوقك هدهقىذلا ها نعمة همالك ىف ضرعامناوهذصقش: لهنا عماسلا مهوم

 هلاح تاما دق هلل اد_.معنب ا ناكو دذةهمالرز ونيح بهو 0 هع

 ناوولس نبال تكن

 0ك « انسوفت قانئاعساانر هدىلأ

 مدعم مهملانا انها عدو * اهةأم-مف كامعندلا تلَثذ

 2 .ىلتلا ىف فاانو ةئئتلا ن:ةىفلال_تةخالا نمهسلع :ودامح رمثو نامزلا ى وكش جداف |

 ناهلس سان مرجال لاو سلان عب رمصما | نعه_سةنةنايصعم ضرغلا غولبل لأ! ىةرو |

 ىدعسلا ةنايثْنبالوقحيامدالا فمطا ن هو هلدعتساووزصو وكلذار طؤ

 هدنعإللا عدوأ يلح نملهف # هلاصوىف هل ه>-ن مىلددالو

 امناوةلجه_سفشب هفعبغرالوهَتِملا هقرافيال اح لعد هناقلزغا !ىفرغقلا شدا ةمامئنيا

 نع مهن ةسامت داعم_سل عت ا دولا نال بويغ ا اذهل صو نمهدبالناك ذا هعدوب نا ىلعمزع

 ل -|

 اذ_هنم كلدوعىف ازهقم

 نواعم نير كار درا
 ده او ا نمد

 كش 2 كالت
 كفن عنو ك 2 دا

 هارتو كرزو اشد قءومتو

 جامدالا

 هال |



 ه6ل/

 ٌمردقهللافرش ه ةروزب نوفر

 مرهدول كرم ٠ مكنأب وسرأتنك
 1 مان * امتاو ميس دق

 م رساىداؤف نم 3 مكاغئبأرول

 ممرض ناكىذلاام ٠ مكمحم متلصوول
 , ةوقبابلا اذه ىف صقر ا نمو

 12عام ىذلاانأ 0 ق-و تا سعت

 ىقلأ انآ ىذلا قلت ه ىسيعر والا اح

 7 أ ردم ناد و * فوهنبد دحأمو

 و « الا سانلا عناب
 اهدص ناك ال برا « اثيدح كنع تعيس

 اقل سانلا مركا نم « الا كت د-_وءامو

 ( 22 0 تود < تاه ا
 اققر ىالوم فلاب « الهمىالومفااا
 قاف راسخ هللاو #* 00 0 0

 هلوقةلومساا ىف نيدلا ئصزيشلا تبو

 مالان ميلي قد أ هلانام < افاس ف ءاح لوءقاذه تاقو

 الا لوما نيدل ارءزييشأ اةمعيدي فهن د-جوالو مهتيعيدبفعوتلا اذ_هاو.ظنامزاممعلاو

 ءلاافربد_هنلك ىلعو اهتم تان ىتااريس غض هذ ىف نوكي نأ

 2 قعيدبت بو ةاوهسلا ىلع

 مروا ةدش رتعت نأ لق ن ما# هتراز فقد رطل مسب راب

 *(نامءلان بح قددعي تاقو)

 (مهزاصفودش أو نامل! نسح * ه:ساحم ىف ىيدبشب ىت-)
 دا ارااذا سدللا ن ع ةدلسمعل هع ءابةرامعي سفنلا ىفاعتةنانالان ءةرامءوهاولاف ن امم !نح

 نوكسح:دةو قراما ل مسايبطاخلا مهذىلاهلاصياو ةحضاولاةر ودا ىلا ىن هما حارخا هزم

 لالا هم_ضةيام بس بائطالا قد رطنم اروطو زامعالا قدرط نمثران هفعةرايعلا

 نايبكم تالاف ه نسحالاو طسوالاو ميقالاناءيا| قو « !مقيق و ةغالبلاوه هنبعباذهو
 ةسعل راصأقَرذ ىت>ىلا هكردأةرمش :ءر-- لوقي نأدارأةهديف ىلع نع نعل سدقو لقأب

 زاعاال هنافامعلاطا لك الو ةغالبز اهيا لكس ما هنأ الهي انه ن مو ىلا ت انأف هناسل عادأو

 لاملاهبب مذ دقو ةد_-او ةرظادرعع ه موف بطال ا نال لقانا نهزح وأم اهفالا ىف

 ةرايعد |[ ةسنمو هي لوش نأ طسوالاو هزت ءادخ لوشن نال ناعم هنا ىفىجلا

 رذ_<نأ دارأدتو ىلاعت هلوقك مير كل 1 رقلانا_باسا|اذهىفنيءااروالاو داو و
 نيوك افاهفاوناك ةمعاو ميك ماقمد عورد و نو 1 نءاوكر كم اان رارتغال ا نم

 هوقكو نيمأ ماشمىف َنيَملانا دعولا نط نعم كادر دقو تاب الل 12

 هسب قةداةعل امدق نيد از ءزح

 داك امنالف نءىنغاب دقو
 ٌلاسةسالا ءوبو م

 مالسلاو

 مل-علاو تمدامىداو تنأ

 كناكم ةسردملاو كنان

 راقدلاو كذا ةري_هلاو

 اخاالوترمصقناف كيلا

 مال-اوكلاخ ىريغف كل
 *(لامثراو ىلا اضدأ هل و«

 ىدء_سانْل ةعقرتلصو

 ريسيك هللارو_هاباصملاو

 ََك ل ريدج عزاسا تنأو

 نءءازملاو

 دقو تامل د ءالا

 ردداري_صلاب

 ددشاف ىلا صاف ترملاتام

 تناف سهئاكلام ىل
 ناكدق سالت ريغ موم ||

 تال .كوهقلا هجر ؤيشلا قل

 كلومدقو كلىعو كصخت

 هريسسو هر سس نم فااع
 اينغهللا ىلا اري-ةذكءئا خو



 عم 0 :
 اهلارب

 راه أكو أر اوما,

امك ادرب بتاوأ
 هيشو د

 لزب. اوأر ادملاب
 تاورادلا

 2 ء[ث

 2 ارغل اةرقوأ بإ ارئالاة از

 هحوقوانا ارا ةممدوا

 دانا
 3 عدالا -2عو باملالا

 0 نينا

 دور و "اقامه ب انااو»

4 0 ثب :[نه
 

 مر-فناو تدل 0

 ربالا ين 0.

 فى 0
 0 لا

 او ها

 : ءارعشلا تكل

 ةءواذ فرمان 4 تلحامو

 انامل يلع ىناحلا نم

 هلوقهئمفطاأو

 هلوقهنم فطلاو

 هلوكد_:هو

 هل وقهحمو

 مكيدلىردق طخناذ « اصيخر ىنوقكلم
 ا تلخد + ا 7 هبا قدغأف

 مكلعمالسااالو ه منامك الو ىتح

 مكيدل ىمعسق لق 5 نأ ىر 20

 مكمل افدلاو * ىدلطت مك ىلا
 مكماعمالو 5 انذب ناك امئاك

 انعتررشات لف هب انأرّر تاما
 اندقءدقامتلا- » ىتسناكىذلاامو

 انلع نوكم ولو » رذعلا نكس لو

 انلقواناةوالق +« ان اق انأت الف

 ىلا عدنا هاو * الخ 0

 ىلع ناك امل منول ا « هثلانأسانلانيبتدك

 همحاذلا كلَ تعطقو « امصلان نءتربك اولاق

 هيراعلابا.ث علخاو ه هلاحرل اصلا 0

 هءقانلأ مشا تال: » امتاو تح

 هشاطلاقئقر لق « ايصااو_ذ 5
 هروازلا ىف َه 5 :تقيم_هبدقلا برطلان مةددق

 هتقرب لابو ةمفاهوانز ولاقو

 هلوقه-خمو 3

 همساقلا بولقلان م د رتسأ باقي لن -

 هسلاعوكشا تنقو ح ال م1كلما كلاو

 هقا# كءلع تسل 53 طاع نلط و أ

 هير اع ال او ةمه «٠ اللتي ىلع منا

 هده هو امئمعي تدك 1ع ذل كلاهز هعاو

 هيضار ىسفنو اهدخ و ةداز تدرا كر

 مكرذع با دهم « مكرعشىأتا ااكشنا

 مكسها تددعتام « ىبع اع مترهأ وأ

 مكر-عهللا لوط *« انتل ااذر-عاورسصق

 تل
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 اباَقب سفنلا ف دعب * هنموثأاك امزاك

 هلوقءلثمو

0 * 0 

 ىقملشلف دقات فرعأ 4 هلوقدلثمو

 باقلا دي زاو تاعاك يه ديدش ملا قوش
 و هن وهو نوالا 5" م . 0 8 ٠

 ةوخو ماو او هقوفشو دهشي كريعك هب 04 ًامشركستت فيكو

 ميشو كلرأ هلك ىوب تعطق * ىلاماهتلاو ىئتشحوأ

 ولادحو تامعت دق هَ ريغ نمفرعأ لذ 5 هتدتعا امك مءامداذه

 ديد اوأ هيام 1 0 هلوقدلثمو
 لفطااوأ هياذأ : وأ هياشأ دمعت وأ ىدمس » كد ءىلاق ىديرس
 ةرالرأ هباسشل رث 7 كر د رع . ىد_هعركذتىرتا

 ا دو ظفدحاام للم 00 ىدو ظنمج ىرتا

 0 لاو هنآها 59 .٠ "8 : 2و 0

 «(اذي دا لدنع تشو ااعرسم 23 ىدنءتنثناايمق

 اه يل ٌلد_-و تنأىلذفهف 5 ىدنس كادقلملا ٍ
 دهر رشعل اأطأالهنن اوال ا
 لمتعتال ١ و ىنهمصوأا
 0 ل همارغك.فدازدق 0 بج أك اذ_ه ١

 الإ 2- الو ةمارغ همالك ّتدحقرذ « قانتثا طرفهانضأ
 (اسلاو ةنحىواسال همال ميلا لثم ه».. ىضافكىرتاما

 «(اضيأهلو) ه هلوقدهنمو

 نمد ةرطغلا ىلءدلوب نانالا همسم نأمح نمت عفن دق .٠ هاف مادملاو لك

 <- نمو هفرام“ | حسا م درط همك ىفطتثد ناركس *» هلا ىف ندغلاك سامو

 ىمعسال ثا 0 همست ن عو ىددح وران نع 0 هيد لل_هقربان هللا

 ا ودل اناظر هلفىلا ىف نم ةلاسر « هغل ىرسمسأ لهو

 ىثتيالي وطارهد بعز او همّركتت نم سانلا ءرك ذب * امو” ىلعال م نمتبع
 هاعم نم ق-طاذ_>"بر «ب ىف رحم راصفم واعمه :

 وهوةلوهسوةقرمل.-سداكب ولاهو |
 اهيكتشأ كقارننماروما * ينك فوكشا كلا تدك
 اهي راش نمد !!اصخر * ىسفن تضرعنا الا فوك فو

 اهلياعت نكي اهف ن نكس « /نافدنس ىلاد_عو ل-هف

 اهيفىأرلا واع انالومل « الودففول ن نم تملأ دقو

 هلوقةلوه-ا اوةقرلا فهل هو



 نءهو ىلامالا لق مادالا
 ىلاوعلا عاطأ حاجزلا هع
 ةمالسلا سأكب رمش: نمو

 ةمادنلا لهم قس امنه

 اطتنلس ناو نر
 بطاخالواسويع ة.الملا
 ءاسأنكاو اسورعةمادنلا
 ادوع نك د أدب

 نمأدقا الوقدعوأ نّئاو

 ىلعمطا نأ قبو العف
 ىل-ءمد الو لاكألا

 باءنءاشتأمف لاخفالا
 نم اتاي نا هرشاعملا
 دادولا ىفانرمني وهرمثاكملا

 داهملا بابىف انوطيل نا
 َقْوَح نوكينأألاج لا

 هسيلقفوأ صضرءرردص

 انئاعتما نمددعالو صرح

 رتسناهلأ سن ذك ادب
 ىرعت تاو فرهظيامانملع
 مارو ىناصتما دارأ م

 تلفغ ىلا نطفملفىناوتما

 بعتامت>رتساو نطفاع

 - «/اكياةوزع
 نيعتلاودهاش لدعأن والا

 (ةووتلا)

 نط كيو هرصلا سو 5 م رك ءفك امك. لكو

 نز دودفر همه.شدجأو #* لدءوةفر «مْكمف ف ةدصتت

 لالقلا ل رةدسر

 نوهرا'ىداؤفوبلاطزم « هللهنكلونيدم د_دعىل
 نيونتلاءالصودعومن اكو ه ىوهلاىفمالو فلا ىتاكف

 لئاقلا لوق ضورعلا لءنمسابتقالا ف ىبهت و
 ل-وطو رفاوو طمسسو »* يا نع ىلقيو

 ليلخلاقارفلاباقلا عطق ه نأىلا كاذباملاعنك أ

 ىطفملاو هقفاالئاسهو”ىومنلاثيد-حلاو ن آرقلان الاف رار تلا دك و

 رثلا4ثيدحلاو نارقاا ىلعر ,ودةمسايتقالا نا مة:دقو هريغو ضورعلاو ةب رعلا لعو

 تيبوهن آرقا اريغنماوسسمي [تامعيد,لا ماظن ونيوضتو دقءن ءةرامع وهفمظناا ىفامأ و

 هلوق هتمعيد,ب ىف ىل ١نيدلا ىميشلا

 ىةءىلءاروطاهبٌسعأ دقو * طرا امام يلا ىاصع ىذه

 ناممعلات دب و

 مكة اف تريخدقطعت لسلقو « ىأرفاندىّت- ىوتساف:ٌرموُد
 نيدلازءزيشلا

 مطالاهذهنمىرب سايتقاالو * مهلك اسمالا ىرتالاوكصاف

 ىوةىيعبدبتدبو
 مهسايتقافوطخلب ك تاندق ٠ امبنولعيىوقثماا,تاقو

 ه(ةلوهساارك ذ)
 مرهل اة 22 ىد درتعت ث أ مق ن م او هترابنف قر طىملهمبرا

 نائسنيا اهرك ذو ماصسن الانموقاهكرشو ةفارافلا بايىلا ةفاضم ىئاه دا ااهرك ذةلوهسلا

 فلكشلا نم ظفالا صولخ و ه«_ءالك ل<#ىفلاقف ةكاصفلا رس رانك ىف ج اذالا
 زيس# . هلهس ظافااب رعاشلا أ, نأ ل اوهسلا ىئافشلا !لاقو ك.ء_كلاففمسعتلاو دمقمتلاو

 عم هطلا نحو ةيشانللا ةقر ىلع لدن ىهو بدالا لهأ نم دو: ند 4 نمد: ءاهاوشام لع

 رعاشا!لوق "لثمالا فطا أ نمو هيو ورلاةمالسو

 بوت ىلما نءتد:اماذا ىل أب اقاب تدعو سلأ

 بوذئثرك ذالك كلا « ىلا بح نع بئانان'اهذ
 ! ةصاتعلاى ل وق دنمو

 اهلايذأرّرت هيلا « ةداقنمةفالخلاهتا 000
 اهلالا صب كيإلو ى هلالا مصل كنت

 تدو

 هلوق كلذ نأ هنادسم سرافو عوملاذهنانءدئاقارهز٠املا نأ ى هذمو

 ا نمسا. ل باضر ن همادمو



 همع

 هفرعمالو كفل دعالف 3 تفرصاماذا نيضغت ال- 0

 كلذ عبصالا يأ نبالوقهنمو

 لئاصالاو ىعضا اهيراذ_ءةلظو * اناهّدن+و نسح نمارقانأ
 0 رءافر هل افرعمهلا تءؤرال_يذ 5 ىرظانلامسصنزسملل كاعد

 كال ا ىلا بد كسف ض ىه ني:ءْني د ..هتنيدلا فرم نأ بابلا|اذ_هىف عقوام برغأ نمو تلق

 ندم انيذه مظعملا

 ىال:ليقفالتوىد:لاىلوو *« لزب ىلومْي_هبتىلارظنا
 ىفاولاءاعدلاو قاشث م_غاف « هجاتحام حامد ىذلاك انا

 هئمو كلما اهذهردئاءلااناو ىذلا تنأهللاهو راندفلأ هعمو هدوهدمي_ظعملا كلا "اخ

 ل هولا فااىنوك هّنئاد ٠ تايقأ»دق نمافلاان رشزءاملالوق
 كم لكلا اربمالا لوق هنمد

 ركسا | نمنو ذا لعفاهط "ىلع © 0 همدحاحو

 فرفع !نينيدلا رم لوقه:مو

 اة اكاساب
 ثأك اسهم قتلاامو 5 اناا "ال

 نبك اسا١نأوهواذ حادا رااضيأ امهلعاودروأن ك-او فطلل اًةباعىف اهم افناتملاامأ

 0 هفمو يل اممحااذا

 ىدرولان با

 نانءاو هت سلو < ىماأ ى

 فر_ءنأ ا! زامخ ااا الغ زافصأ جرخأر اك

 ةرمصت لاق
 ناالا لاذامو ىدرولا ني نيدلا ني زتدب نم عدي و هاج ةّنكما هذه عم ىفتدنأ دق تاق
 بءاضص ىبفاش الا 3 لئاىزوا لن عىرسللا ىوضاقلا فرشال رة اانالوم

 لطمو اراد نيس ىهذا!نيدل! باه ىلع يئااحأ هللاه_-حرر فب رشلاءاشنالا نيواود
 ١ َ هنلا تدك ةةدمامب

 هريثك تايهىرولا فوكو « ىءريناندلاف رص يع مق
 هرو رضلال->الز,ئاس اهفرعص ه ىمظت ع رمش ىفو رعاشاناو

 ىلاعتهلا هر ىد رولا ني نيدلانيز شل !لوقةياغاا ىلا باءللا اذهىف دعنا و

 ريطاوادتيلاام ه ىلآس د_غأو
 رمقلاّت نأ تاقذ ٠ اعرسمىلاهولثم

 د لوو اء نعرعلزءفدأرخأ الاو ر هوسا مهدد أ آم الءقارعلاب ناك هنأ ك-و

 كلذ ؤءارهشلا ضهد لاس ةف هنو لام بدسد هناكم

 نئمط.ةيالولافد_جأت ٠ اذ_هريغلدءةسارعانأ

 فرمه'.الامر ءاشلا ف ردد 07 هملاواده ف

 هراوط راطن او هراوع

 ناو هناباعم نعل سمأف

 ءاس أد هن دسّقلا اذهدصق

 نس>أ ثءح نم هسف:ىلا

 نم هل-ذم فدحأو ل

 م-فوأو "ىلع قبأ ثمح

 نآر_ل باه هنأ ساناا

 هضورينأ نسالاو هضوع

 مسلاو هقوطأ نأ ةماساو

 ركع تدنطو هقرذب نأ

 تآد- «د هلدقد نوئطملا

 هل> أن لا ا تر

 اردد ادم

 دشنأاننو

 بانا شارفلا نءىن>نا

 كدا

 ىلارش مق باطو ىلماباط

 لوقأ نيو
 ىم رسل هن اك ى ل ةاام
 كنوع
 ىفانا ادعام ناك نمنبأ

 اخ بسنكي لاء عقو نمو
 أمو بسنت ثدحنم
 لضافلا اذهىف ارانمنس-أ
 ه.ءفاملا فلاخ كم

 ةمال_سلاروهظو ءارتمأاف

 ىلأ نمو هاطتماف

 نمنيأ شماهلا ىف هلوق <

 نم نياهلعل ىنابا ادعاف ناك
 ىعأن!الثاه ناك



 هللا هر ىسادئالارباج ني دهن نيدلا سة ثلوق(هنمو) ةداقعو قاقبمكرتلا فنكساو همرغ)

 ىءمدكردتس ل اذهت كما « تبواخلا متن حلا ةاكز ثيلط

 قءاهطق د نيدلا نافناكز « مرت الت ثومعلل نود ىلع

 "0 فار لا 3
 ليكولا نيالاردس مشل لوقدنصو أ سو“ ماعلا نود
 كلوذسموح وغصب اةااو نيعلل + ىدو ىمدمنمى رجا ىد ماب ْ اههآر مسه ناك دقو

 لوا باقلاو ةب راج ني_هلاق * هبْل_دم صدقي دوقنم شخمال أ كلذ بمتع رارشلا كل ّ
 ىنا ثلا فرقعلا نيد م نيدلا سم لوق قطنملا لعءىفتاساينقالا نءو ْ برسهلا كلْذو رارضلا

 اعمغه تلف بيقرزيع * ادبأ ىكح كا نييقطنمال | كلتو بلطلا اذ_هول_ت

 اهمتفو ةءاس لت نا « ىاف هيأ نم اهرداص | هساحلاءذهدمب هساعثلا
 اهم وليتاو عببلا ةعئام « تامفناام وامادتدغف.ك ْ 0 ادعو

 هذ-هنمي تأ | همالكر هاظ لاهو اداربا ءمذعددروا نكساو نهب اعف تا الا هذهو 0 راقلا ىسنا

 ةدوجومةم_ضتلاذهو د-ءاوقلانءحرخ ام بعسينا ادهلل:هىدارحاو ةيخقلا || 7-0 السافل
 ةي_بوزلاناف عمجلا ةعئامهي_ذقلاهذوفدرفاماو حو زاماددعلامهاوقئاذو "لله عّمسسم | ءاونجا برح دقومو
 لهو يدلل ىعمالف امهدس أن مواالددعلا نافوالنا ةعئامو ناعمكحال ةيدرفلاو | © هاونام ىلع همولأ ىكلا

 م
 | غلس لمن هماروهدانزروب
 1 برسل لوقاف همام

 | نيأفرذناو عاممالا نيأت

 هلدثم بيحلاءاتادنع ه تدغفدك يقرا تامدقم

 هلدقتممكح كاذامتاو حر مع ول_لناو عسجلا انءذع

 مكح_ قوهاغاو لسا فنوكيال عملا عنمناله دم بهتتلا غوسرامبهقئاذه أ يقرا ىذهو ءاشبالا
 ففعل نينيدلا سلوق هنك لدا لءىفسا.:قالاامأو كلما والا ُّ ل 0 75

 ىلل-است هقو رودهءزابو 0 اسم راذ_ءلا ناهرب لادامو ا هدو كلو ا

 ليقي كامي نمهارأى ةركسو * تنذاوصداان س مثلا ناىدنعو | ىدهو داو نبأ

 ىلأل وق هن هدجوتلا ممااعىلع باغىتح هيفمهلا < عستادقفوعتلا لعنمسابتقالا امأو ١ ءدوهع نيأف هد_هامم

 بطلا | رطماول هد-عرلوهأ امو

 نعاهءاهفدساىف تح اذا ىطذت 1 قاح م.ممناكم لك, ىو ا هلواق تارفك الو هدي

 م اوهو لمعي نأ نمنال نعمه فة ستال ماوقالاءالؤهلثمنعت موف اذالوقب تطااوبأ رهظينا بي رغىلع ىذشإ

 هلوقهنمو اعمهنعمهفتسي ناموةكل لةمدالام ةلرْمع ىدنع

 هنمو لعفي للاّةمف نس وال هفتالهل لاق هنع ىسهنيو عنعن | لوق هعقو أ لعب مهاذالوقي ْ

 1 وزعم ىف نينعنب ال اوقأ|



 ه8قآأ
 ايل تت تيتا تسسلم

 تهاش ى محلا نمفنكيرافكلا !ىردقو ني:>-م هول ل_سو «باعهللا ىل_صدلوق نمسا

 ىدسلدنالا كلامنب رفعجىلأ نيدلا باه_ث يملا لوقانه موظاملا نمى.هتلو هوجولا

 ىطانرغلا
 نطولا ف بير_غىربالق « مئاطوأ ف سانلا داعتال
 ن--ىذ قا سانا قااخ 5 مْ اشدعتُت تسامادإو

 ادع ةن_سحلا ةئيسلا عستأو تنك اثم هللاقثا رذىبال لسوه.اع هللا ىلصهلوقن ءستقا |

 ىفهةفاالئاسمىفساتقالا نمو مدتثد دس ثد دل !اددو نسا سانااقلاعو أ

 م[ ودول
 "ىمكسلا باق هظحللب دمصب « ىعذا نسلط اىفنداشل لوقا

 ”ىوماا كرظنم زاك ّداف # باصنق عما نسحلا تكسام

 ”ىصااىلءةاكزالناىرب » ماما ىل ةفينح والاف

 - يفاشامامالا ىأرك رب * نع وأ ىأرلا كلامك :ثاو

 "ىلولا ىلع ةاكزلا حارخاف « ةاكز ى-ءاسلاط كنال#ف

 ىرعملا نا علس نب دج !ءالءل !ىفالوق هلدمو ا

 ليقعمذ_:ءىلزمو تودغ * هراج عئمملا تيلا ةراج انا 1

 لمسسنباىركذاف لاستاكز «* نكتنافلاح نمذاكز ىرمغا

 | هللا هجر فاشل مامالا ىلابنياموأأ
 دع ىلع هساقم ىمه:ىلامر « هناقلازغلا اذهىدب اوذخ

 ديعلا را لدقيال ىهذمىفو « هديعانا ىتنا هولتةةئالو 1

 ىئلاملاناهولاديعتاقلا ل وةهنيو ||
 علاطا ارهقااك ة-:بوىف * ىرظانارضاناددو عرزب ْ

 عرازالعرزلانامكملاو « اهفطق ىت#ةشحمرح لذ ْ

 اظداهلوأأ

 دما, صألا اويلطافاولاه:تااقو *« تينتفاتايق ةسمئانو ٠
 د رلاىوسبصاعغىف اوهكحامو * صاغ يدق ىلا اهاتاقذ

 ىننملاسمط!ا فأل وقهنموأأ

 هتاخبرتلا ف عاضريصت فوقو « اهبفقأ/نالالطالا ىلإ تيلب
 هصراغ ئذلا فاتملاو ةئاثي « ىدسهم ظءللا نمىل رالا يرغت ىنق

 ه.لغمكص» أش فان أن مهنال نان ةرظنباهمرغمزلف ىتدعمم تفاتا ىلوالاةرظنلا نا ىنعملا
 ممل

 الو 1 ٠
 20 هام ىذلاام

 فرعاامو هإ 00
 هنوشأ ِك بنسلا

 هلعلا علو أو هذوربفهذر ءا
 ف"ةلعلاك نك الاهرذعف

 ريغل باطن ءو ناك
 بيس راسل بره برا

 برم القد فيسربش نمو

 ندو برضأا لقد

 حلاص ةتحارغا براح

 ن-تاامو ةيده ارم غب

 عبقاو هدعاقلا ىلع اذ لا

 0 عر لح
 طقف ظحارللا هنا

 لضافلا اذه مولاه برض

 هفي رظ 2م

 هرذي

 ا
 عا

 ةنوحت ضرعمفاهاكحو

 باك ىف كذو ةفمطل

 نيدافنا ناومملا عنب 1

 نا -ءاقدع نءاحرش

 لءحو ه4يح ام امه ملك

 ةرانشسر

 دعوت

 ربو 07

 هبانقرخو هضرأ طم
 نمه.حأ 2

 م لكب ره

 را
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 تاقرع ىلع ةفقولا ىلا يدند و ةحنااماو (هنمو) ليعم»ا باكا ىف رك داو ملقا

 از_ه فو قدرطلاو رفصفك1!نكساو ت>اوانهلاةتمالاو فورعملال_ذفاااذه

 هلع قاغاو ةنايننيا لاف اكىنا-ا ىتخاو بام_ثااةرهز ىركفقذاد نم ثوذدتو

 ىيهدخ نع ىأنو لام_ساانهذلا كاذه_دو ة<رقا ارحدجو با. ىارص هه دسفش ند ك هناوخا صه: ىلا هلو

 ةحودنمةسمشلا تامسن "ىلع تيد نكلو لا.ةلاباودودادا اريدعو سو رطاار وذاك (يستلا ن1

 هللدملا ل.هبا ف صولا اذه"ىلعتامأو ةعرقلارانتيشدقو تاتف ليلا ف :كلا اذهأإ ت اكءاننب هنا لاطا 1

 نمسام:ةالا فان»فاكهندرو !ىذاارد_ةلااد_هو ل.ه.«اريكحلا ىلءىفيهوىذلا ن-سحلاانأ ىنكرإ 1

 عيدب نع سا,ةلالاعفرهيم«اواباك درفأن اك نعنكلوةلاللاباب ىثخاىفاف نآرقلا || باكملا لوز قا
 .٠ . . 6-1 | 23ه

 فناك ناو نيو دة-ءوهف موظنماىفءاجناهنااضيأررقتو مد_ةةدقو سايتقالا
 سامتقالان ارك د كلذ فلات ا نذلا اذ_هءااع ضدن عس وآدقو سايةةاوهفروثتملا

 هق_فل!لئاسمىلعراصتقالل ئعمالف كاذياناق اذا مذهب لاقو هقفلا لئاسم ف نوكح,

 ىفس ايدقالا نم عقوام انهدرون نا ني_هتريدقتلا اذه ىلعو مولعلا نم هريغف نوكي لإ

 , !لهأحرذو
 د ىيبو كاهل بوت

 0 5 1 .٠

 امو ميف ماهم

 دوباسن اندرو اذا انا
 رهاظاناف بئارغلا نميدرغلاح رمشلا !ذهواخعالث < مولعل اةمقي و ىوبنا!ثيدسحلا || هلئاضب ل ام
 لوةىودذأ !ثيدحلا نم ةراوذ ثدددلاو نآرقلا ىلعيوصةمسايتقالا نا م_همالك نع دقو هلثاع هزار فان

 5 مع نيسحاصلا ل ايقتسا ضر االذاهانر و

 ا 50 ٍِ رو

 انيلعالو دودطلاانيلاوح .«. لطهب عيداوغتصمدقو امو ع 0
 مهللا يظعرطملو رتل صحو ىستسا نيس مال_بلاوةالسصل اهماعهلوق نءسّتقا بحاصاأ فلسا[ اهل 5 اظنانإز

 نب هجولاراد تقرت ااسمل مهلا جرذملا نب ىلع نما نأ لوق (هنمو) انءلعالو انمااوح اأهيريصإو فاخخا ىت

 ش رصعةروص || ” ه0 لد ىت لو
 مرمضتب جرام اهيفراثللو * ةروصنءارادتنءاعدقو لوقأ م“ ىح مدقلا 50 5 0006-5 لا همادقو ىححا جل

 : : : َ * اهو
 مدعي رب ام ىىلءلق اودو *© شوا نمهإ_صأ لام لكك 0 0 دعوامل

 ا : تا 0 محهجهنأطبتسا ا هنءاف » هرعلاطرتاكصالاوهامو / ا لاما
 شواهنلاربامنىفهللا هكلها شوا نمالامباسصأن ء لو هيلعهللا بصهلوقنمسنقا || لناو ا
 .٠ 8 - */م :١ . . ٠ 9 ا 5 .- 246١ ددنعا
 ميركلادبءنبد#نيدلا سه” لوق(هنمو) رو.مدحاولاكلاهاارباهنااو ماظاانوذاا كوو هلوق تالي لد. ٍ

 ىلصوملا و هلعقناسإر لاف 1

 هلا نع ئسني هسوهسوو *« ىوهااد.هش لتقركشمو ا
 1 .٠ 5 00 ةندكو

 هلاخ نمثل سلا مشب رجحيرلاو 030 هد نءمدلا نول نوالا .

 كسملا عرب رلاو مدا! نون والا دمهشلامدفصو ىف لو هملعهللا ل صهلوق نمسقأ

 ايو تاينلالا_عالا اغا تاماةلا ىف ى 2 رخال وقرك-هلا ف ثي د1 ١تاساوتقا نمو

 هود رب نءو عكحاللا متو هو>ولا تهاش هلوقدةمو تاشدلا دوةعلا داقعلا

 سنشا
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 0 رام - هاردلاو راهزالا كال: ريان دن ءترقتفاااريسصلا سك تّفاف تا دكر هاط

 ريكسسال ورغم هنمرداغي مرانلا لضافتدجوف وذ ريغدلا بالا فار اما ىلا ثرراكسو
 0 رارقتاذةؤبدىلا اهب هاميوآ موملا لية فئئاخ واذ - ه (امنم ( اهاض-أالا
 شعل ا كلذ د- هلةول رلاتاهوأ اتعضأو راطودوعىلءٍفرطي ناك اهدهب حي رخريط برطم

 نذو) ةرمكادهكا افوب وكسم ءامودو دم لظىفاواهأ تاكد ماو ةرعيسسءرسسلاولذفلا |

 ع نس لا ىبأ نيل ملاع نيدلا*العةاذّهلا ىذاف نالوا عسقّو فامدق هنأ أام (كلذ ا

 هتدرو أىذلاو ةسو رحم اةامحي ىدوثلا نا_براعبلارظأب هدوجوبدوجولا هللا لج ىلبشملا ٌْ
 مجد رمهاةسوردكلا دع,ءافصاا براشم تصر ىلوق ةعيدملا تاسايتقالان 7 قولا ف:

 مكمهناكوءازح مك ناك اذ_هناتاريذلاب ىزجو كلذ ف مها سن هالو اروهطانارش /

 مهال-صحو ساكحإلاوسااطلاب ةرضلا كلت لها ىلع. فاعلا بارش رادو ار 1ك

 تشو ساشالءافثهسف هنا اول | فلم بارش امبوطب نم حرم ىتاا ىناريلا كال: نمعريأا ا
 اهباونأ تدتفو مهريصاشمتدّتماو متري ماع مدر روح مهل ليقوم ةءضل صام فة | ١

 ريمأانالومدهع ةجاسدف هةسدقاأم (كادنمد) ٌمرط مكحح .اعمالاهتنزخ مهل لاهو ا

 ةمالا هزه ل ال هغدةضم ىذلاهتتدجلاو هو | .يظعتواورش هلناهداز هقلاددشتسملا نيستمؤملا | ا

 ةدبمدقتىف لولا ريش ح ربام ةفمل ع ى ومنلا ثنيان مائقعساو !1_مَدعمدن هن ىممأ نع

 نس مالنا نس مرك اف رضا |ىلابإ مبا دعت ما. ءلاملعلا ماهو ادم فني رشلا|
 هماناىفمهاالدس روظو مالعالا' ءالعلا هفتا ديؤم ناطلس ىلع هدر ركسو ادتيالا

 ةرك ردا تفتفا كلذ مالسسالا خباش نامزاذ عراف ةبيبةرهازلا | :

 ةفماخ كاناعدانادوادا ىلاهتلئاّةل اوهو سايتاالا اهم لو زبماكحالا ةدع ةنالطأا

 رهاظلا كلاان اطل انالوط دع هعستلا]م (كلذنءو) ساخخلا نيب م ك1 ضرالاىف ْ

 ليقف نامغاملا ىلع هّم_سسأ ادس هز ةذ1طاس |! باه ال تب ةاغملا ناف هم ١

 هنتقاام (كلذنمف) تاطاسالانودفذتالا ذقن اف عقلا ىلالدقا عفدق ةعببلا هال

 برشااب : ربتيلادو رو فيرمشلا هلعأ ىدينو فدو ارق اوتاكو رشلاةمىف

 11 ّّت رولا ىفام تأ طاف 0 فئاته مو 0 ا و ىف وبلا

 فسوبانأ ل وقب نأرقلا ىلع نيعتدقو انملاداة:ءةوخالا مامزو هللا منىناذتل اوهَد_فلا 95

 كامات ارعلا نيدلا ىلوةاضّقلا ىضاه دلة :ىف (ىلقغتاو) (ةءلع هللا نمد أ اذهوأ'

 نمىلبهذ اي وةلطايلاراصو ميل ىفعضادق برب صامل اذ_هلاقكو (اهنم) ةسعيدب
 تاوشرلا ىلءاوعقجا اذاو ولاة :؛نوععست موقفبالو نمهللاانذاعاو (اهن :مو) | املوكندإ

 ى 0 اارقلانا ود ىلعهتيتكا ام (كلذنمو) تاشيلامهءاجامدهن ءاوفاتخاو اوفرغت

 رشلاءاشنالا باك تاع دا ىلا عال نبل -.عمسا ىدامماا ب دالا ىماكلا
 ٍش 'تفذقو وهو نعاس ”هلوص ىنأ نب نبدا اباه شلال ةءام_سلا ناوبدهءضراعىذلا

 ناسالاةذ هنسساحرك دف ثءرشو ليخلا اذهىفبدالاداع عفر ىألا ٍباَكْلا از_ه

 هب هادلاو مانا بنا

 الام مئةءالمغذا

 ءالعردبو ءاك ناهد

 الج تاءادجو و
 قتل اوغدب م١

 كا
 الفتحاهئدناا اذا

 ناسف رفظملا4#أ ىفناهلو) |[

 (ىوغيلا نسلا ينآ هسأ

 ثيعلا ماد هانآنا قام

 ىهسشد ل ةذتلاو ىملب

 ىضغيفةريهبلا نسح ناو
 ىذرعن م لوانتلاريثك

 ىددصلامدنا هللا زمداو

 مهو قيرلاىلعبرمثدال

 ا حلصبال ديرولا

 هه د ع١الو ىلةءالىلولاو

 انئالماىلعو .حدقلاب الق

 هعسمعاوا حرحلاب

 نأل.ذ 4 :هو هكرادتب و

 هي دكا |تاماةمنم ىلءأ نم

 ةيسانمال<ماقم ةثامعتزا

 ىقعمالو اف ن تضاعف نب

 مشع ىلءامتمردقيال 05

 ةطأكا جامنالا قف

 0م هوم



 كذا

 باصتن .لوأركب ااناف ىلاعل بابل !نعوسافلك در رخ الاو ةدشلاهذهنمحرفلا
 ددرتو ىعداقءذوك ةءمرب باحصالا ضعبد_هقري رضلا ادهن اكلولمملا غابو هدرلا ىف

 ىحاصلا رةملا ىلا هيينكسصام (كلذنمو) ىعالاءءاجنأ ىو سيعف ىرخأة رم هيلا ||

 هقلاردةامو دها موةسو رغا وش مدىلاهتمدخ نم ىهج وب دهبهءااراثملا ىرغفلا |
 ١ وصو هعاناو ها.
 ةلاسرلاهذهو ةنئامع.سونيهسأو ىدحاة ن_سرعاظا كلا لبق نمرادلاوقيرطلا نم الع 43 1 لن

 ىلا ضرالا لبق, (ىهو) ناي مناع.ىف ساينقالاعبدراءاحو ناكرلا اهبتراسىتلا || كام هباسخ |نمهمفوينر

 نامه*نمرثك أامباوناىلا دوذولاما,5حربالف دحلاورختااهل لد اهبارتب مهتوأ اهمعنمأ|إ 5 هفاصوب مور نال
 رامذملا كا ذ ىف رضكرتو اهظافلأةنءاقاطتءارعشلا ل وه تلازالو دابر ىلابرعلا | ىعنف ادراوهبإكي ىن
 دسعل ىسهنيو راعثالاتو- متاد_لاةدعا ىلع هفعفرتن!ب<ىذلا!هيداوب متو راح هشند_دو 017

 تاثا عمدلا تال. .رعاماست ارقد لولو هرث_«مني#هلا ىرا 2 ىفا مي ني_علاتسمأ ا اوشازا ©
 أاةقوم 1 -

 نالبةضر.قهةءاامق ةمورملاىةمدىلا كول لوصو هرفك أامناسنالالّدق هة-ىف و لكانا عاطتماإم

 لوخدلاكلذد_:ءحورلا حو رخىئةد_ةاهقلاواهبا!هلوشدو لوصول كلذ هسءاءبتكي || فيثوتلا هارباعف يجو و
 زنود[ دعي ناكمنمامئاسساب راثلامهتداندةاو نيداد1سا ىلا كلذ دهب تةرطتو (!منم) || كل ٠١ نإ ةايارإو

 اوأردقو ةف.كلا نم ه .ةنواسملا جض ارب رطقا ءو.ءاموب اهدي رح مويناكد هاو ديدحلا ىلا:

 0 ل عال ايوا الس ] درر اح
 مناوةثنةءاوقد ران م ممومع تذشندقأو دادحة :بانة:_بالازم اوتاسو اهاهأ | ) هلا همن

 اران ىلصت ةمصان لماع ةعشاخ موز هوحو م وما كلذ فىؤ رو هيداغااةداراوة ثني
 بطحلاة لا سدتأ صهاوأد راهح رخو بها نأ ىدبتدت هني بمهاد_.:ءالتلجدكو ةيماج

 ةفز الا تفزأانلق اهب رح ةمامق تمأه دقو ةسورحملا عاقل ىلا كلذ دع, ترظنو (اهنم)

 (اهنم) ةةشاك هللا نودن ماها سل نولوةنمعورب اًمسس) |كلدب قراطلا نم اهجو رباو رتسو
 بايىلعانقواق تالغقملا هبا ونأ ظفسونرحلا ملء ىف ل ضفدتو فرش ارو-!!ىالواطتو

 هترطنول ل اوالف تالكشملا نمما ديأاملاص,لت حادا بحاصا هلك رتي ل ءاند_والا

 ىلاو د_.ءولا موي كلذ وصأ | ىفف' 'وتاقأ لاج رلاس [ة:اهمةتدعاصت دةوبرالا م 5

 * 6و لابقالاوق تز
 ناو هل 5 56

 رو + هيام نأ حور

 6 او هبوصو ثرذل|
 بمحو رونو ضورلا 0 أ كو
 | . 6و ادقرفتعلطأ ءا وم

 قءاورهظو

 ادباقبي رك ذو ادع

 ادسوة ل

 ديهشو قئاساهعم سفن لك تءاجو تان لاتقل اود هتداالجارو اسراف واجد و ني رحال

 ترثعبدق ل مثلا لحرأ ت < نمىههو ءادهتاارو.ةىلاو ترثنادةود:سالا بك اوكىلاوأ

 ةحتافكلذدعب تءهاصتو (اهنم) ترخآو تمدقام سف: تلعتاذااهرذو سراوغلا كى لاو

 لحال نول مهو بالا له1تامانو ادحواركشهقّتدز و صالخ الاب هتذوءفرصنلا با

 ةقاطمهلاو دوعلوههقاوبلطكو اًدسمعيديأ نيب نمانلعجو ني رصاءجالو فلا ةدوسدابلا

 ندؤمنء مواده (اهنم) بادعلاهل دقن مهرهاظوةجحرلا هفهنطان بايةلرو ب مهني برضو أ
 م-متدعاسل موقءاعدالكو رارغلا باطوةاهتأ١لوقي ودو توملارذ-هزايدنم حرخ موق

 راسل ىلا ىوعدتو ةاهضأا ىلا موعدأ ىتام موقأب راءطصالا مدعدقو ,_هادان قدرا ىلع

 الالات مد ل رار تلح علا كشتة ىاانةتسات ابو
 ىلاتاصوو (اهتم) ميظكوهفنزحلا نمهانبع تضاو هنول رةصاقه-ةبداوسىأر نزح

 ادساتز ريا



 | (اهنم) امتامآن سلا ىبنامعهتلارعو ا الا لمي هناسشنب نيدلا

 | لك ىلا هلئاسر رو ؛:ءقاروالاّتر هز و عيديلاهظفلب نامزلا عيدب حذف ناو رغالذ

 تييثني- سوك تااقو موقر ةرااراذعلاز ا ارطب ةئمنملا رنا ةسفص تاخو 0 راهملصف

 اهسق:لمل فاه 0 أن مناحسف (اهنم) مولعم ماةمهلال ا اممأمو هظامفاابفاطعالاا ةلام ا ىف

 4 -اصقلا ضايرف اهتحود تدنأو ىمال ىذلا ل_ظفلاباغابحو ىحصقالا ل- ىلا ىلا

 لح يذلا ْكرامتف 9 هب>افولا ىلا بسنأ |ممدعىل هنمع س بنل عفوا تلا اهقن اد_-قغو

 ”ل_هالاو ادامحح سهشلا ىذرتال اا همه هىلعأو احورب هسةغالب سعُسأ هةسودءا عمق

 د_داحلا هاذاتنب لكمدناصقن ءدادو هي_صق بدالا قو |هلقعارب مآق أى اجو رس
 تانيسد.شا اهريصقنمتلعو هناف:دمتراء_سلاةعم_ساك ت راسو هيمعأا ل_هق بأس
 ما هن تءزو هنافإأ و هنام*دو دقلا او مءأسم هللا تيد قو هناقرش هروطس

 تدطقو داليلا ىفاهاثم قاض مل ىتلاامت_احمتقارو داما نا دةعوفرملاهتوس تصصاف

 امناَد_دفرظانلاحرساملاط (امنم) داولابرضصلا اوناج نيذلارمصعل اءايدأ عنتمملااهاهسل

 ىبنتملا لعو 0 رك هج وق نإ ااهرطت ةضرام1باوبالا مدد سن امارو هراغم

 ىلعاهيدقنيماكأو اسر لك ءامءابهنود ضم ىذلا ل درت او هلال ءايدال امتاخا د هنا

 غئاس تارذبدعا 0 هركخإ :ولذلا اه مرو لد اهامدنع ىلا لاهو حاححالا نيهارب اهريغ

 هللاددمغ) ساكمني|نيداا رق بحاصلا طح ٠ نم هتلقنامءالذ نمو جاجأ لماذ هو هب هبارش 5

 ع ا كم او ريقلا ل_هان ءصخش :ءلعدرو (وهو) همجر

 0 وهنا ىخلي مم ةقرغتم سلا ىف "ىل اددرتف ىلاءملا نءىلاهتا نوزوملا ىنةملارعشنا مظن

 هيناج تعضم# ا ىلا في ٠ رشلاءاشنالاٍب اك نيعىب علاركب ,ىلأن با نيدلا نب نجلا انبساص

 كلذ نم ىذآتفاريثكر غلا مالكب نيعّتسسي هناو ىدألا ىلا تلاه تنضغوهممةثناو

 مامالاأن الو وان دسم ا عاب ىغلب حرج ىمعالا لعرسم ا تيكن لقانلا بذك نمتدذأتو

 ا ءدلا نير :2اىناكلا همالا قةحما رئانلامظانلار ءاشلا بيدالا ةءالعلاملاعا١

 رو دص وهي مس[ننو كاملا دانت هيلا ىب مفي ام ىصقأ نياك ا مارك-ا!نيع ةرق ندلاو

 لتقل هذ حان تع لاو نيد رعل زلانالو «نافاثاو 0

 جات<الامةمع ركسا ا عما ملا ىلا لقنو بغل

 تر الا بامغملا ادهف ةدراطملل امس بقرتي كوامملاناكو للعتلا لسس ىلع رادتءا هلم نم

 ءاردالا فل اولف (اهنم) لسرتلا ةعانصىلالسوتل! نسل بدسلا ناك ذا ادو#هد:ءعرام

 لحدلفركيإ ايأاو يم ةغالبلا ناسا موا لاقل ساجرال !نمرهطم ةعازصا هذه لهال ماما ىلع
 ندالا ىلعادمحأ اذاملر لو فيكو اذهريغىدينا كولممالغ وسي ف.كف سانلا

 رباع هع ىلغمل اج ماظل اءارخافتوأ ىنانغاامو هتادمكامدااريصع نمد نر مه أ اف

 ل انه قف ولدنا هيلعد عام ظافاالارهوج ناك او مذ ىنانعاع كالامملا

 ماقم ولم ادذع مونتي هناف ب اوما( امهدححا) ناسا هنا حا نملوسملاو (اهنم) ىنافلا

 رفا ىأرلاوا ارد

 ار مشرءامملاوا ار

 دقو ارجدقوءاكذااوا
 رخأتابو ىرتتهنبكت لسو
 ةداعال ارذعل اهنع باوملا
 تاوحالا اهبلع سالك

 هلم اونوكمناو لسنا |[
 ناوجرأو هلذفاوغالو
 ل باكل اذ_ه توك

 انو اونر لكلاهقرخ
 دقو ىوسأ نواهتااهحرح

 ةلزنع سوهو نالذوبأ ش ضمن

 هديصو و نيدملاونيعلا

 5و اموبهترايز بغيال نا

 ىدوأ كلذك ءالخ اول

 ةدضاعم ه هولانالن ا ه.فقلا

 لغئددصبهنا ةدغا و
 هديجلاهدب عميلف ف هدا

 اعو هدددر وهام لك ىف

 ةرض تبرأ امه. هريخأ

 هتارقو هدي ادد نم مثلا

 همزعتذصمو هاك ن ههملع



 مقدم ريناد هدول“ كيلا

 ريناندلاهذه هنا سر 1

 0 مم امر رو

 ةاروتا !لهفالام لدشت

 ىغيالام ن ىقنو لءئالاو

 ملصصنو لي زتتلاو لد وأتاا

 ليثاكممو ليربج لصنالام
 لداملا يشلاو ريمألا |ماذ

 لبوطاا امهروشنمو

 الج اركس هللا 0

 ال.مأو ةركب هللا ناد سو

 مالسلاو

 نسل اين آهيقذا١ىلادلو)

 (فدرظاا

 ةوخا ىف م ةلة-سا نم

 همقفا | 0

 نم ميرك لك ىلا قياسا
 همد'لكب عتمملا لاصملتا
 لكب كاملا لإكللا نم
 لكنملطاعلا ءا 1-2

 رك ذنا ءارذ_ء:د ا
 ءاذدلاو| امديعلط للاهل

 خد ةءمعااوا اره رخز .٠ دعيه ك1 |

 ١ امنا ريثكلا |

 كك
 ج.م 5 277777757 7 ت١7

 كشااو عقنلا ىلامل ىفهةءلطأو هيزماهذهب مالثالا ىلعهتسصخو هن وبنلا في رشلادلا

 باصاا نيب نمحي ردع قفادءامهنكىذلا داو 2 اوكا ةئ زب هران* تنير ىذا ادا

 ءاممنمىبحو هلعلا فورح ةمز الا هممهفذحتو هلذملا نئقأ !ءاود أ هب سس بئارتلاز

 ءاناعرصيو ارهقءادعالا سور ىلعساع هلدالا نعكنولأ د ل_ةفبرضلاب مانقلا
 هران ىلع توملا فةونمرخاشي لهو ١ مالو ودل ادور وأ: كلذل_ةالالثاف ةعاصشلا

 ا عواطاهنم ةقيرشت تايآ خمو همهشن عارقلا نيطام .سافدقو هبا كس ورضلا برشا تضعو

 مكيرب هل أمن ندو اه: يهد ارالو اعرسسمدرامال ناكوهقربأ شن اهلا ن :اامممو هبرغ نم س# ملا

 فراو دءتراو ساطرةاا ه-و ىلع يرطضاو دعتوهناودىفملةأ ا ماتق اعمطواةو> قرملا

 هرعت خماذلا هعطقبسثالا ل .-ضقانلا هعلي رغملا هعيطد رضملا هيأ لاقو فدساا ىلا

 سلا أايشود#/هءاجاذا ىتتءامن امظااهء_بكىذلا بارعسلا ًامفسيعاالالط نم
 ىنةةل+لاقا دوك أان ىلع أول ىذا سنالا نيكحااهرش دئاوعهياعتداعانلاطىذلا

 اخ هرشاكملا.ذ_هىف كيان نمرتساو هرخافملا بابسأ ك ذءعطقاف نيطنم هتَقنخو ران نم

 هفل.ةىذلا تساوا حدفملاةر واحم تماصلاب نس

 مرا ىف حا+ل مده سو » "فان سن! تاولدلا ىرب مش
 تاق ديدح مودل لرصيفءاطغإا كزءفشك اذاىردةلمآتن ديدحلارغتلا اذهكذءعدف

 روننمردقلا اذدفنكلو اهااكبلقااو فمسا|ةلاسرانهتدروالةلاطالا :.-ثخالولو
 تاسامةقا سد رغنمو ءاشنالا ةفالس نع هئاشنابقغتسسبو هدام

 هلا نمدسفملا لءبهللاو

 تذإو هيرشاعمتدجاملاط(ةيقهوقوهو) نعد ف :ك اماضد أ نيدلا لاو مش

 | لرب ميسألاو مب رلا ىلعالتو نا ارفااةد.ه«-ءاموحن هَءْوَأ نم علطأو 0 ا

 نظلاى ءاسانمىةصنأ امىرم-هل (ودو) مالغةناملا ىلع مالكلا ىف هبط ف ىدرولا
 نذاا اذهب ملعااةجرد عم تيضرىنا لافو
 0 ه3 ا (كلذنمد) نور كيال وقم

 دقو تكزفهس-ف:تفرش نءةمهاولعحو اهاجوتلادعلا ةمئرداش ىذا اهتيدسجلا

 ا هو دوقو مهسمل دئر أن نم ماكسل-ا بولق ىف قرف نمةعدعو اهاكز

 اناس اواةفر حالا, بحاصا | ى ءاذاو ف.وهبخأن «وهنع هيك ام (كلذن هوز دوه

 انود ضهانغلمو كلوا_هباذم امد هاو اناخأ ظذفو اناهريغواذمل تدران ةءاضبمد هانولت

 (كلذن هوإانمانيبً ىلا بح ا وأو فورلانءب حاصلا دالوأ لوب - ع

 ةئاهربااةمفاكلا ىندءصق ىلع ل وأ نيداانيز يشأ فاس || ةمَقب هه رءكتحام

 هللا ١ ذوعنو تو رثانونومظااوناك ةياحصأاو

 تو ءعدر د مضق ن مهلامق طر رددلا ف سايتقالاوهسامت أ رودبد ”الاراطق آت قرش اي رقن

 لمملا لك اول عءالو دق ىرصاناه اق نه ىل هنلأتا هقر طمءأ كا نم ةعاندلا هذه نامعأ

 لاجزيشاا ىلا ىطاريقلنيدلا ناه رغما نكمل (كلذنمو) ةقاءلاك اهو رذتف
 0 ل ا د ا مة كلا

 نيدلا
0 
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 تادىئااهئاز ءىلع نكس الا ىلا ةمناكسملا هد هدهتردص هدوبمسوهوجو هللا ىبعاونذك

 امو هوسدبع لك ق فلا لدعب تدك و د.نءرابج لك ىلعتةأو دمشر ىهأ لك ىلع

 5 اهاوأوهناوزغرخ او اهلوسو ساجلا هلممأ غتر كثب هللاو دييعال مالظب كير

 (هلوقو) هارت ل ىردع ةسءدلاو 0 ودعلا اذهل مل نءهيئيسر امن

 هاون عجرم ا نع للخ نيدلاحال_صفرالا كلما ناطا لل أن اىذلا فيرمثلادوعلا ةمصوف
 ءوركم هش عسبتلا ل انونافوه في رمشاا عرشلاو وهو هللا همر ىملاصا!نووالقروصاملاك ملا
 0 ىسففشلا راغ لا نع ححز نذ ران لطاءلاو ةنسوهو راتعو رامي نم سعر هن مقسما مأ الانومامو

 1 1 59 قاز رلاديءنبل مما رهاط يأ ةمالعلا سايتقا (كلذنمو) زافدقف ةفللا ل خدأو

 - : جرو لدصأ || تاجامالا مظنلا بكر ننماهاسدل ةيكس رمةروصوهو سوقا ةلاسر ىف ىفاوةدمالا

 ةيدحو أ لوي 0 نءةنامثنينيدلا اجب سل هدر وآام (كلذنءو) مظب طاتخااموأاناوطاوأ اهر و وظ
 ناكو اء. :بناكتاوءّولا هنسامعاييطخ ماقو هداو 0 ىلءلمان الا قرف ةااوفمسلا ةلاسرىف ةمعيدبلاتاساينقالا

 دف اين [مهمق 0 ثور ط سامو لقااو ن مىبحرلا نورلا هللا مسد لاف فرسلا ىلا تفتلاو هداوس ةداْشىل

 ىفاشلا لوقيو مار_ه | ىلصو م.قوردقام هب طخو مسقاانهفرشو مةلان لع ىذلا هدا نون كير ةمعمب تنام

 اذ ىيغلا دووم درو د لكونييلاد_ملا ىوذءي دول آ ىلعو نئاكوهاع ملفلافجلئاقلادئان دمس ىلعهقلا
 ثوأوةو الهاف ١

 ةءاش نللدل ا 0 لا

 باكلا

 ولأ لاق

 لاو 2

 !هيداوغراصلا ف ثان ع تاقنام رود_ملاحياردأ هاف روط لاةعذاو ةالص نان

 ناكل ا !هيراب ةمكح سايرلاقراهمىلعر وذل امالقأ تنتكو

 / نم + لون فو مف اكالا اريقسو ىعأ اذاب رخلان هأا با حاتنمو ايلعلا ةدردلا ىوذ قامسسةبصقو
 9 كيلعدرو 0 ةرشملا ىدولاةلغأو 1مل ا هرئادلاهرومأ مامزو بحرملا كلا !قيذعو
 نصره: نالثأب ىئاطل ب ن لسو هيلع هللا ىلص دمت ةئسو لطابلاه.:أيالىذلا هللا باك مقري هرخ الاوايندلاريئاخذىلا

 كاملا ةجولحا مم دل ىلءىرحام همس-و هئسلاوناكلا هرحاشن مند و هندمق لطاوخةنار امو اجب تالا
 ناتيأرف يشي قرع امان بتكلا'ةرسأت اس ناو اهكلسرلقلاق ماها تارت توقد هنية شرت
 نءفصنلا ىلعكلامأ [ييفرطانل در د ناس-الاو ل دولا نم هنهللا م أ اع ىراطاوهو اذه اهكلاموه

 تدجوو ثادحالا لا. نمءاعو تاز تلا نموأو برقلاىفمراودااودهيلا ىلءلتاهاملاط ناناىأرلانيعلوه
 ثايبملا لامىفازيئاي 0! نءلادالال فو هلق ىلع ع- ءطو هسا سداو هسفنهقس ن مالا هبداعبال 5

 5 هنا ثرداداو ريو كسملاثلاندصأأنا لقفدقتن معرك اذان مىداعي فمكو هير

 ىكءادو*تعجر مفصلا لاوو ال يه لولا هنا سا ظلنو الوع فم با ا نش ا 0110
 تضف قب ام تاطتءزا أ هرصت نمدتلا ملعياو سانلل عذانمو ديد سماهم دي ديد 1# اانا أو ميحرلا نعسرلا لنا مسي
 ")| عرشو فوم_تاالالط تحت ةنللال_هسىذلا هللدملا زيزعىرق هللانا بيغلابول رو
 افعل مهسف نول اي نيذلا بنا هام دشو فود! اءاعم مصغاف ناممعل ا ىو ذ قناه دح

 هل 1 ىلعو فولالا مزاهدهئان دمس يل هللا ىلصو فوص مه دّةءو صوص ره نامي هناك
 دل فق ءاسس اانا دءبامأ مل و فوفصلار رطدن ممر اوصلإا قي رب اوماملاط ِنيذلا هياحصأو

 قد 1١+ نيالا ص مشالسو 00 دقو مالسالا هللار علغأ هب ىرزلاهدنزو ىوقلاق ملا

 هتاحو ءافج بهدف ل طا. ااامآو ثكف قالااماف طابالاب لويس ىرتبأو ءافس عجدفو
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 مداوتا اهتك (هلوقو) امةعربكلا نم م لو دقو با لردع هيلعداعأو العاناكمهعفرو

 ةسال درعرلا ثتحئارو اهاافتأ 57 ارعلان هتحقو ني [ءاهسلاترشادقو

 دقو لشق و ربل ف مد مالطا ميسو ليغ ماهغلان لالا بولو اهاالد غلا ن

 نيباهمايقت 5 امس أف اًراقدعرلامه.هو تل را ل ات

 قي مامغلا ىواسا ل قبلا“ اكو ارطقل ملل !ىفباذدقحامكلان *اكو عك ارود_جاسا

 تُقنو امناطاس هدغالب تذغنو (هلو 5و ١ رطقهملع غرف أى نون ١ لاقرأجم اا رلللاف دم

 با" كح هئمءاسوة داع“ ىلع ه_ترط نمو با ارش ىف هدب نمل- #ةلاىل_صو اماجر هه هل درت ةر-ة. ملا موشا ىعللا

 اهئرخز ضرالا تذ_خأو 12 كراس اك و هدازاملادادم ردلا ناك ول انأوددصتو 0 هال

 تببولسأن ءاسهال-ذ رصيلاو عمسلا ىلع ةراغااتنشو ارت لستإلا 0 تاك | كامودقيلعأأل 4

يحلنا ىصشااو
 . كلتن ِ نا كن

 توشم !تءربهلاو صقانودئاذ ايفشيد لا ةيدادغبلاةبونلا (ةلوقو) ر ةك ىذلا|) لابال هو 10
 ( هلوقو) مزوال الك نول وق موقو رزود- : نوع موق نو رصءىأ نباو صااخو |[ ىالم فاخمإمأ 1
 تر راملكفةذللاتارُمو ضع نماهضع نهب رذ ىه تا ةسنحلا طافاالا كالت ىلع تفقو | ا ل كئاقالاعإ تلايسو

 هءناعدزا بءامقو (هل وقو) ضرالاانثروأىذل!هتد_+لا اهلذأل ودك تاقافز راهم ا ا "0 فدو
 : ل ف بغرت

 تاجاعللامنانكت دعأو ملأ ىهفحوربلاف تنكسوتلا ماسلا ةب ىت رت | باقلا نم كتل
 دقو مهسآى هذ

 1 هي

ىلوأتراص عاف رلا اه. تطل اذاؤةكثالملان كت ا أ نكاو بلكلا عم: 7
 عابرو ثالثو ىثمةعجا 

 ىلا ااصودخو هءيرسخلا حاربال ىلا ا.ماوف>زو 4 شكلا ةحربالا اوإ_عو (ةوقد) | ١ كرا
 هدهد قى هلا

 نا اورد-ةءل-ف بانذإا نم ىالسالا فمسسلا باندا نكلاو بايذلابف رعد ح ربا ال !او بن دصو هلال

 1 م اراصنا 71
 (هلوقو) 1 0 موملسف هوع اوفعضو هودفدَكَس ا و
 2 0 ْ (دجأن لدءعملاىلا اند

 الءةئالوق فو.سأ هي كرمُدلا «.اعقلاو اليوط اعاب هد ارث ىل لم مالسالاو || : ات تا

 (هلوتو) اليهما سمك كد م .ولااهااذامءانقتماق زدعلان وص-وأ | هحيص لكمابالا انهصت

 مالو مالَس وهو هللا“ ىطةسس نينو ارعمأىلارمءانل اكلم ناطاسلا نع هيبتك امم أ امتاوخأ ىلءوب رتةردا
 لقا نمو اهدي رشلاتامشعلا ولم مي هن ةنجو ناكرو حورو ميحدبر | |!متانكونءريطااريطت اريطت تاكو

 ةلودو للملا ىلع مالسالا هله فرش هناصسم 0 7 اخذو (طرالو وطاح لع اتاك نعماهل | ليزتتراصو
 اهاقثو اما فير هرهظاف هر ةكل'باهفيس اق أ دقو لودلا ىلع نيمو اربم 6| | هلناىل_ص هللا لوسر لات

 تاظو هنغال ن م مهيأ عهتوأ هسيقانن م موا ىرتلهف ام ارتثوطنىلا !مترسأر وهزم : هعبشف عجارلا سو هماع

 الاعثأ رعب ذو ايس تالظ تدب هوشو انانرغتالفلانابرغتمت ماحب فاق فانا مهئيق ف عساس
 سنذئالا همته تاتوعو نيعضاخ اهام_هقاذعأ تاظف مال-سالا فوم_-تزعو 9 هلام نم هو . نم ءالعلا

 رهاظاادد_هعنب نيدلا ى-حم ىذاسقلاتاسامّتقا نمو) نيعئاطانتأ املاقفسورلاو وا هلالح 2-0

 رقنسق [نيدلا سءثىلا رهاظا كالا !ثاطاسلا نعاجتك يات نم نم (هلوقةهيدبلا
 (وهو) هب رصملارابدلا ن نمايملا هوبا ونلا حوت هلسرأ ىذلا هباّكن ءاباوجىناهرافاا

 ءاطشق ءاطسو هب ومحتو ةبولمم همئاذغو هن وغض عار "ازال ليلك بكت دق ماد

 هَد5_ثمرافكلا ىلع هنأطو تحربالو هيوناا ضرأ خفت هذهو بوذلا ىنكت ىذه
 نيذلا اهيىرب ىّتلاهف ةوم_سضةودلا تمدعالو هدتعه_-امركءادعالا كالهااهلام و
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 نولاقالا لاغلب عدي ل- هو ىنلاريس عن عب رسو ىسنجالا ن ءاكدلامو ىفلا

 لاح فرهد فيك ههولف هماع ىر<ىذلاامو هموقلاح] هج أ ساناو لافطالا

 نولر ل ىلا هر تولك ًاياموقناو هدهسو ُكالقلا سم غو هدعيودغلا

 موتلاامبو اهاوذبكسحاوكلاو ل_هاغالاتاوهدلاام ها ل

 (هلوقو) ىم-م لجبال رح لكو ىمهم سه ال ىرسب لك اهاوق هللا نموةعم- لك اههالا
 ةأام للاب ءط نوطرب امقالب رابدلا عدب ل- املاو اعقاربذ اظلاهوسو ىلع لمي ضرما

 1 رغتالو نوستلا ارعنول_هودو ةازيلاك_2ةثوك فدو روك !!موونوسنب و

 هب أ مدغا (4و ةو) راصرالا بف صخخشت مو. مهرخؤت اغا راضلالا اوسشو.هلا 71 خطظلا

 مي-طنأا اهفطق كنرغبالف ضن 1100 ضسنالءق م>افلا ٌلدوف

 10 قاس طالا٠ نم ةلاةمرخ اف (ةوقد) جات هلا رافكلا بمعاثءغو»

 اوءداوةال_لا | اوعاضأ فلخ مهد سعان را تاوللن!ىف هللا رت

 ناو دزرب ناس ءاق وللا صاخأو ناحزتمم ناعو رحاو رالاقدصأ (هلوقو) تاوهثلا

 ممم واقف سيلامم.تنسلاب نولوشةينورخآ او م-ممب وم ىلءوادوعقو امامق نو.-اعأ»

 هسفرش ىل-ء ءركحالا طيغتالو هر ىلع مم #:ملاد_سحال اذ_هاسذ هردهق هلوتو

 سلأ (هلوقو) مي ركلا نيزعلا تنأ كنا قذ محلا هل مد و ما تزّرباذا هلل فو

 يللا لملاك ن نكتالف تييلاروزيال ىكمو تلازم أر تاسملاو

 انههتدر وأ ىذلاردقاا اذ_ه(تلق) رم ١ص راجلاك كالو ارافسأ هريغل لمع

 بدالا ٌلوأ_باهتمءام طلخا ملي ل_هللمق ب بطللا ظءاوع ق دان ىلا تاسايتقالاف فاك

 نمو نأشلا اذ_ه كوامم- مما نائما رون اك تل نم سا.تقالارونرا ولالا قلو

 نفلااذ_هةمزا كالامل وقل ذندو نيب هو مالا 0 هساءامكسا

 ةعد_بانا مقال عيدبلا ةعانصا هريغ ضان ءملك تءارو ظيرق:نم لضافلا ىْذاَقلا
 ىمهف هنن لعل نم م لوغأا تمم ارخ هدم ال هبعرشلا نع احراخ

 اامئاوشرلاسةا ةنحلاىلا 2 ءالبدوفوو ماّدقا متع مسهفد :ودامو ماد ا

 مالغاذ_هىارشاب هيرطناسساحاصال !هركف تءلاطامركمف ةبالكو مالا هولشدا
 هذ_هتماو اهفوأالولوقأنافاخأو ابيفوايفو ماسح ةزههلكو فلأن بصغلكو
 عزنم ةسشلاسوقىفو عتم-سءرم_هلاىفو عانقااتقلأو عاممالاتبلو نساهم
 يب, نا ناحدق دقو ريال أن نمزلاف لوالا اهامةءاحو راس سم نعرتف قاض ن نكحاو

 «لولملا تاازال (هلوقو) ثا مست همىذلا حالا ىضق هناو ىنأو نام داا ةغالملا ىف

 هل رتكو هرهاظو ةنطابهمعث هيلع غسساو هب وطما كل صض:فومسسلاو هيوك را لزنت

 فدو (هلوقو) ه هرهانسلاب م هاذاف هتادعا نومع ضغو' هرخ ”لانو حا

 انفهرطاخ ف تءاضاو احردهر 0 كمل ١اس ىلا قئراف باكسلا ىلءمدامللا

 انلقاولغل الو بأك نمدتنف ةداعسلا قيرطد ت.هنو اجرسستك ذانكلوادادمتدمت»ا

 ايف هي رقو هركشف مب ركل اباكلا مداها ىلع درو (هوقو) اجوعدلل-هبعإل باك م
 ١ همصاتلا 0 همحسلا لج م هجوم سوو وحب وجم يسجل جست سا دوج بيوس سب ب بيج 111111101

 دانا ناو مول“ 5 .. تال

ستت راه ىلع نع 2
 ةرا

 1 فا رسال

 ف دعو مث 0

 هتاراهلامعزبو فولو
 مالا ال باش ىو

 هياصت فىحلارقاو هنأننم

 نكماو هنانتظ اذه 0

 ريمعتو هر ام_سلافوقوإ

 ةراحلاضد رتو ةراززاا
 ىراس نمرجأ . نكسالو

 ناف ىو ذيب ن ا كراءالو
 3 3-3 راغا ع نمرخلا

 2 ديك يةطءقناورئاكلا
 رد ولا ن- مو بشي بابذ ||

 نيمآبئانات

 نسما بانشلا اور
 (ىلبشلا

 ان تيا 208 78 هلسلةرشعىد» ا



 وصلا لع ايلاع « ع ملم حالف بر ُ

 هوم ىنوامع ف » را

 رامعملا لوقهممو

 ىذاو هنوهىف حرب 2 افسح نم "ىلا نما ,

 اذهل.ق تمْتمااب #2 ارهسهيلعارقا تحرو هل-»- نمو كتاملا الإ

 1 , نم تحرخانو كفاوأ
 ليعما خيسشلا ىرع ك

 ليقثلا كا ءامق تر أرو
 تدعم ليلو 54

 عض اوملا ىلعا معصن أملسلا
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 ترد_ف هي حافلا فرش 9

 ام

 ىلالّعءلا ارحب نيدلا باش نييشلا فال 5 ودقلا مامال اان دمسل اوقبانلا اًذهىف ىددقنو

 وو هتوسر هللا هدمغت ىفاشلا

 هريس ةعرمسركلاك ىرحاسأ 0 ىمادمثد ديف لذاوعلا صاح

 هريغشي د فاوضوخ قت- ه مكسه او هترس نوصال هد سخل
 | كك
 همسة قرف دعب مدن وأن 5 تاردقو ضاررلا ةقّوطمت حان ا

 هيتاضاجةقواطمتدغن « تلخابتت مسا ا هبركحا
 سكش الرعاشلان ا اولاه باملا | زوق ءالعلا ناىه ىبابلا اذه اه 0 ذنيعتي :دئافانهوأ

 َّ يرخلا لوق كلذ نف سطقلاو ئثاملاك سدنتيىذااوهف ةرئانا١امأو نمذد ودق عيل |

 ىوعءرانءزيئافلان ناللعو هلا نع تلا منو ىذاامققحو ىو و عم« نأ ف وطف

 0 رس اذا رهدعما

 جمزبماو هلوأتب مكشن ااناهلوقو ىرب فوس همهس تأو ىسامالا ناسأالل س ءانأو مالسااو ا

 ثيدحلا اذهب ةنأامأ هناوب: ْق ىلا للا سطل هتان الوةكو هلملعن ءلوقأا (ميصالا سراوغل يالا و

 اذه ماماو باَّكلااذ_هناونعهناف بهالا قابط أ بحاصىئاهفصالا نموا ادبعامأو أ نسح هلي ولع 0 نوت مكتمل هنا ضرالاو*امكابر وف نوقفئنالمكلام نوقدصنأ#] عصفتشلانوك نإ
 نان هو هردديرغبالزا ملاو لالا ني ولت نياعن ؟ قا.طالاىفهلوقنأ بار 4 ىنبعي ها هبا

 منمأأ صضرعلاناد_.مءال. كنا ل.حاوشكرتالموقاسف هرهظ ىلع حرمالهمصضم ىرثلا

 1 راشنملاةضءو راسنا ةلوص لذحلا لءولو هلوقو ضدرالا مكي فس نأ ءاعسلا نم

 رفاكالوقيو ابار ءتاكص قتيل لدعم ا للملا لوةمسو اريكلياذعالو اريثلواطت |

 ةرقو اباتتنك تبل
 الالعحا ارةذاا ءادرىف مهافخا * ةفاطرز لان ابق تهل

 الامقأ ضرالا وامن ,ماوديعتسا+ ةنكسهرامطأىف نيطالسأا ه ا

 المس ادب اداعناصتشا طخ 5 ندعنم نارونال مراكلا ىذه

 الاوبا دسعب اداعق ءامع ا * ْناَن م نارعقالىقاثملا ىذه |

 لصأ (4 اوتو فقعُتلا ع نسا تل لسا! باص فاكتلا نمءارب اول. نيذلا مه
 لع سف اولء دب تاالاو سدد _قلاو 3 رتلاب نو.مودال سدد او 0

 نامعالا ميوقتلاو عبزلانعالغشا ميوقلانيدا!ىفناو سدلاوده_لاةظحالم نع

 كلت نع لامها ضْعو هق_سال_ةلأ ٠ نع ضر _ءأف هناهملا باوبأ ن رم بأ هناهكلاب

 ,همألاك عسسل ب ع اوكحلا؛.رحو عسبطلا ٌةديعم_هرثك ا هد الا ولا

 ىغلا

2 0 

 رومالاوفن هانت يوزي

 ةسعاسلامامأو [هلماو؛
 مْوُش ةياغلاو اهطا رش

 ممم ست



 6هغا

 هراكملا تارا طالت ثردتلا ظفا ىفمد ةرعاش طاوهّقفلا لثاسم

 ركل م الكل ذالولو هدم سّسَعلا س ةنهنوك ن  سارتقالا ىف مهراقن عاق كني انه نمو

 لوق#ر 2 عل ندد نآ رقلا ظفلهنا ىلع هنونأب مهكاوهنمصةنلاونآ ارقاا ظفاىف

 ناكل
 رباةماولسلا داعيم با نم ةاثلافةواساهنع تمراذا

 رئارمسأا ىلدتموي قرب ارمم + ىدحلاو بحل ارمذم اهل قينس
 هسغمو

 اهوٌدرذوأ اهتمنسحاباو مسا هل هل 2 دع ىلعم كملاىدهأ

 هعلاطم ضمد ىف كمل انسب !لوقانه ىردتنو

 مهران[ ىلع ىسفنعشابانا ٠ مهرادنءالئاسمتسافاواحر
 0 نيدلاى م ىذاستلالوق بابلا !ذ_د فثاطان دو

 ع
 الور بما ىلا يتلا اولعج مهتاوشأن فافعل تناككت)

 المس لوسرلا عم ”تدحا تدك © ىلا مقا ولا ىزلا اناق

 ىلا عت هقاهجر ورح اةاج خوش عش لوقن سلتا ق نإ مو

 لحو ىلءين:ءادأو تضقناىتح « هتعلط نس ىلتطجامةرظناب
 لسع نءناسنالا قاخ ىللاةق 0 هعرستف قي عناسناتتاع

 هلدمو

 ىبال نم ىلا ىلع ىب * اهلجأن فىيعتءمدنا
 اكرغامنانالا اهيأن * ىوهلافاماسنا دقوا

 هلدمو

 اهال_كاذاه سمرا مو « اهادكو هليمح سول |.عسق

 اهاثغياذاهءيغدصل لبو ٠ اهروعشعثلاهيدخ رامبو

 اهاكز اذ, نم فاو تقدص + هيح قانواعد تيعدادةل

 اهاوةةاهر ودق تمهاأدت * ىرذعو هل عىلاذعس وفنف

 اهاَتمف ثءينم لذعلاو ٠ هلل دررةماددعسأرذسءااف
 صانرت نب نيدلا ى# ىضاقلالوق همر

 هرمماءنيعب اولزن « .اواحرت نيذلانا .

 ةرهاسلانمهاذاف ٠ قاقمىفم-ْمازنا

 للاعت هللا هجر ةيا متن يداه تلا لوك

 ىسولا هنافجأ نائدالاثرهساو ٠ ه لئاكيواقلا ف ترابدسغاو
 ىندأو أ نيسوق باق هنمر ىلا ىرث « هف ةرطو ةسيجاج ىف ار ل

 ىلا هتدقناهجر ىدرولا نب نيدلا نيززجشلا لوق هنمو

 نأ ة-فلللارو و عناطا
 سارلافةمشح يلا دولا

 اذاف 1
 تاد را

 سلو ةمعء
 الاف تعذر

 تصنسن وأو هق مايلل

 م بهذل) ىف ردلا
 تاكا



 نه سالو ةماركعس
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 نودعءواملتاههتارد ٠ هفرطهقاشءىلا وأ

 نولماعلالمعملف اذلثمل » هقاخ نموطم هثدرو
 لضافا |حدمفهيدنلا نب الوقةلوبةمريغ ىهىتا!تاسايتقالا نمو

 الترت مرتذتاترم « الدقالا دود_داا لماتق

 ال_.«ارسغداقرلا تر_شو #* لصو خقأ داهسا| تاصوو

 ال_.ةثالوق هيلع ىقاأني-- * لوذدع عاس“ن علك ىهعسم

 الم واذ> ابايحالاهتذخأ «٠ ىولضزبب ناك دق ىداًؤفو
 الإ رطاحس ع ومالاراعىف ىف وذا قار لآ

 السهم ايبثك الو الط ا: #* صغىأرام هناك اع سام

 ال..هز اهجا ْم ه_:م ناك « رفذ س اك ه 2# نع هك

 الياقمعولومو نوجرا سمعلا رثا ىف تعسف دع ناب
 :ال_شت ائثلان تاّنت دق *« ىلعزب ل_خافال د.ءانا

 ا رد نات دا * نلاورشم إف ءودعحال
 70 كلذدسبهةركنمدقان ذوعتو

 اليزئتلا هس دمىفانعرتخاف « الطف قت الا اريثاس نع ىل+

 نكي ملف ىربرألوقك هانعمنع سنقل ا هن حج رخال عون نيءون ىلع صايشقالا نا مل|عاو

 وهكلذكو برق دشن هيك ىرب رمل ناف برغاف دشن ىّتح برقأو أرصنلا ملك الا

 ىو رلاني!لوةكهانعمنعسدقملا بح رت عونو :ةيرشلاة ب الاف

 ىنموفتاط>أ امل هم دمىفتأطخأنئا

 عدز ىذ مغ داون « ىاحاح تازئادقل
 ةكمضرأ ةءركلا هبا الايف هيدارملاو هم_ة:ىجربالىذلا ل_جرلا نءعهي كر عاشاا ناف
 ميد_ةنوأ ناصقنو أ ةدابزب هدم سلا ظفاريغيناز و هنا لءامت اهمظعو هللااهفرش
 لوةكر هذا نءرهاظا!لادباو ةدايزلاف كل :ري_غوأر هذملا صرهاظا !لادياو أ ريسخأتوأ
 رعاشاا

 انوهارهللاىلاانا « انوكبناتة>ىذلاثاك
 هداصو هللا ىلا اناهلوقىف رهذملا ناكمرهاظااءىأو عامشالا ةه+ ىلع نوهحارو فاالادازف

 لوقنممد_ةتامنادةذلاو نوهبار هلااناو هللان ا ىلا عتهلوق ىهو ةردصا ا ىف ةيزعتا اهب ١

 ملك اهظنا ةعركلاةي  الاذاوه ةظفل طقسا هناف برق أو ار صبلا مك الا نكي لف ىريرحلا
 رعاشلا لوةكريخآتلاوميدةّدلاو برقأ و هؤأ رمهولا

 هرادت قالا وس وه ىمقر نا ىل لاف

 هراكملاب تح ةنملاكهبو ئعدتلق
 نآرقلا نم سايتقالاناوج ىلع عاملات ا مدسقتهناف ثيدللا نم ضايتقالا اذه
 نم ساينثالا ف ىرطا|:ددأ زواساةقاىو.ذلا ثيدلانممالكلا ىف نهذملا دع نم مهنمو

 لئاسم
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 00222222252 بج ببي
 لزق دوسالا ىدوذضساو ضءالاىميوبدو.ا رقمالابو.4اروزاو رضخالا|

 ديول "اللا تاطا تااانالومنعاناوج هيتدتك امه:مو رجالات وملا اد.ؤ فرزالاودعلا

 ىل_ء ىذلاد_هاحلا هناف ناسمعنب دي زبى لأن يد ىرسانلا ىلا_ءل ب انما ىلا هللاهحر
 لاكو رجحالا توما هبهتنامهقاذاف دوسا هفو.س ضد ن نءذرزالار صل !ىفرغصالا ىئاظح

 نبا لوق جيد لا بايىف هي رعشاا هل: مالا نمو دددت رضخا شعال_هأ لوي جبدتلا

 سوح

 وذو ككىف ن نع ارلا

 مابا كيج فن يلعلا
 كلذالو كده ةىلومقنا

 ةوامغو ُكدعي * نما مالا

 كلكم رمسخأت مامالا نم

 ةعاضارادقالا نم لهو
 نع ةفالحلاب عر كاست

 نع كولملا,ةلذغو كاع
 سيرسلا لعن يشو كراك

 دادزتسمشلاو كروغد 0

 رمعمرهدلاو كمل: ا وض

 لازنوالزامىفم_قهلاف « ني-ةينع م-هلاسربخدرتنأ
 لاسناارسفاك الارض عقئااراثمدو وج ولا ض- قان

 هلوقدلدمو
 ٍباعرراريضخ او عتةداوسو © مداوصرارجاو مزعضاسب

 تاس أن نمىدر ولاني نيدلا ني ززيشلا لوقانه فير انو
 قاذلا ا عنصأ فدك كالا لون ٠ هيسكوجهلاو حدمابحامىلو
 قدعاو رضخولو ىلجر مهل قرا « ىداوذ- امو ىوه-واورجاذا

 باىلا اذهى نيدلازع عيش لوت ب هيو

 نااماف هلهانءكنوكي ىنانثروادآسشملا صا ندث.هلانمداوااو غدملا ةرضخ
 ديبعلا نس اد ءمعلا نامل تانول- :ن-هاذ لك » قدح رمق رمال رار

 كاك ص ىاهملاو ٠ كباس جيدقلا ىف ىلا انيدلا ص -ثلاتدبو نسل | ىفةباع عدلا بايىف نامإللا تانولتتاق
 هلوق

 دومأ تكا او
 لرب دئاهلذش نح ناسارخ مشااو لعفلا ضب عد اهولادوس 0 ىو مويرعدلار < غساراارضخ

 . هتمعيديىف ىلصوملا يدل از رءريشلا تح هو موهتءعيدبف عون دا اذهاومظنامن ا. هملاو
 اهعبو ىتخ تساعتشاامو
 اذهنم ت تدعافو كك !ريهض

 اذه نم تانك او تان |

 نياوقلا نمرتخاف بارملا

 موسصو اذ عسا اوان ا . يل ؛ارملاضخ

 هيا قالا ءانعمو هظمفاذ أن منيدللا ىف ىد مش 'تديف .دقعا ام نيدللاز زيا ىدلراس تلف

 لو قبمعيدبثدبو ىلا ىلع مرو ىئدأ !ىلع جيدا باءىف نولت
 ىجةادملاقرز نمو ىظح ضاس * ا

 (سا.ةةالارك ذ)ه
 (مه- ا.ةقاىوطحلا دى تائدق « انولعيىوقتءاالت اتو)

 وهاذ_هة_صاخمقلا باك تاب 1 نمدب اوأ هب 1 نم دلك هالك ماك-ملا نهضظ!ناوهسارتقالا
 ناك املؤالاف دود سهو حاممو لو» ع ما هل ىلعن "لا نم ساشتالاو عامجالا

 ناك امى لاو كاذو و ل_سو هسلءهلقا ىل_ص ىلا حدمو دوهعلاو ظءاو او بطلا ىف

 هسفن ىلا ىلاهت هلل أه.« توام امهدحأ نيب رض ىلع ثلاثلاو صءهةااولاسرلاو لهل ف

 ند ةباكشاويف ةعلاطم ىلع عت ودنا تاو رق مال ءل_قاك هسفنىلأ هلق ع نك هقانذوعنو

 نءهلابذوهثو لوط عاج ةيازيعقت و" الاو مهب اب انسلع نا متممياي اذيلا نا هلاسع

 لئاقلالو ةك كلذ

 (سايتقالا)



 لا لا
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 وللا 

 مالكا جداوصامو هحلامالااهعمةولذ-امءاطملاامو لالطأالا 0 ا ا كك ع ب
 درولا لل االو 5 ه«ه-داصاهصود لوحالا حداسلا

 رطءةرطاعلا لاو هللالو اهك واسردتردلا كول _!الو هحاودأ لطا!لاك ولد ةوالطاهعم

 مالكلا لول مالولملا مالكو ماكس همك واكل مراص هللا سرح اهم كورال و اهكودم

 اهح ةمأامو همرحالاهومكح أ اموءاكملا مالك امو همكسح»الا مدادلو رارسسأامهلتااالاا هلاال
 هرعدشالاطأ مكشلالهأعلاطمالامهرودصءافعامو مثالا ةداسالا مالسعلا كلما وسد 02و دارس ىلاوث

 فاملقا
 دورم-١هأاله لهامل لاما لس>و علاطاها د روم كلا دعسو اهلا دل ذاع علطاو عماس ا عاصامو ل اهقاذاعبس دوا

 دوعأ اراصالا عماسل |اهداعأ امو د# ةمالددع اهداكحأ رودسلااهولسأو اهل تاو مرك او 0 ا بانلا

 دجحأ 0-2 انالو هبت

 هل- لك لطاعوهواهترد * ها كعبتلاهرود اول لس

 هللاهرّركهرّرك اهاوسا ه«* مالك ال اهلالا عاممسال
 محو هللاودعاسو مكمل روط دعص مام_هةيما٠ . عمساو ءاوروأما.هدلو هاكحام عو

 اهمهمولو لسالسا ارو دورودإ!ل -السهروطسو هسورط] لل نو لطاوءااةدام هءالك لك

 تكردأو هردص.دهاعمو لعل( ماعم عسو هحالسد- لكو هحامر سور لاما لطاوعلا كلم

 ةلاسرك لور عمدروالو 0 ءكردهللو ةول- للا دراوملا ىل- هال

 همكحاام سرادو أهو” ءوس م عمو ا -نهاوا عاطأ سها هللا م حر لسا صد

 ءاضءرلا ىب ىعح ءاشضعإلا

 نزور 22257 ري ا

 لطاءلا ىلع فدسحلا بابىف هةمعبدب تدب قب ىل ل اود هلل دول اوه هرم هللا د ءا هالماو اهدهع ناطاسااو كاعرهولا

 وعو بدالاءاساو ةناع

 مثالا لدعأ اودءوال اهل » اومكحاملءلا ل<لوسرل الآ 0 كجازوم

 الطاعنذحلا لينا دلال كلارا از ع تباف افلا عون اوتلطنام امناممعأار هبوب

 الوأ طرشاك عوذأا ةممدشةبروتلان مديالوءانلاو لاذل ا« ودا تديلاف عون 1 ةست لال

 فورا نمهةدب من هئارك ذهناف نيدلاز ءيسشلاامآ ةهب ىلا فذالا باي خجامم لك

 لاق اطاقسأ هدب فذللا عمو ةعطقملا ةيئاذوتلا ىو ”تاتسسبوف 5
 معلاهقيتصىلعود## ه ىلعةالساا ىنذ طاقس' مورا ,: مدان ىسسعنم لو
 لوقدعي هتمظأ ىذا اوهر تت نم طةذمئىتا'فرحالا هنمتفذح تيدي ت بو ||| ” دو ةلديسصرغ قاد.

 ىشست ]رات هادم كل « لص ةندت نم ادب منكم 3
 ١ * 0 تنينإإ (جدتلا)

 مذأإو رة-الوردعلاو# ه انذهمفركلالازو تامأدقو

 «(جيدتلاركذ)ه

 ا نو ىلع نا 7 0

 اناول ارئاثل اوأ مظاتل ارك ذي نأ ن نءةرا.عوهو عبصالا ى أن باتاجر اسم نم عيدنا عو

 0 ها ند ١ا.. أن عاهرك ذب ةياكلاودب رونا !اهبد هي

 | شيعل اريغاذف ةببأ ةمادوزلا ةماقألا فكر خلا لوق بر وتلا قيرط ىلع عيدتل انف ضارغالا
 ن0 0 0 ااا 22 2222-8

 02 الإ



 مانا/

 ص يااا تت >> ا سطل”

 طارصلاو مككرددماحلااما م داهمردملاو مك داس مرهلاامأ ءامسلا هلااصاعمو

 هدرص سه ماسح | ةءاطلالاوهأاما مم درومةرهاسااو مم دعومةعاسلااما مككلم

 موعتلام_هماعطو كالاءم_دؤاورو الام مه سراح هد_صؤأا ةم_ططاةاصعلا راداما

 كال ءأ عا هلنا م>رالأ ددعالو هاج ددعالو داوالو مهدعسأ لامال موعكام هو اوهو

 لهلامادام لو هاوآنحوراحدكو هالومةعاط مكحأو ءاد_هلالاس.مأو هاوه

 ارمص-و مارا ا مدعهمهدالو هل_صاح مال أاو هل ماك ةمصلاو اداوم رهعلاو اعواطم

 انهلاهآ سامرالا ص | سمو ساوااءود_هو مالا موجو مال الا ماملاو مالكا

 م>ارهمد_تاالو مساح «-جاولام دمدماو راعو كددهرمس اهدمآو دكوماهلأ : 2

 رادمكلحأو مارك الا ءادر مك أدرو ماسولالاد_جأ هللا مكه سهلا م ماعءارعا6 هالو

 مال--ل'ول-سلاو مارق اوعي مالسالا لم لهالو مكل ةجرلاهلأساو مالا

 هنأللا نكللو عنها لوا,ة-هطالا هذه ل طاعف أ ىريرللا مال انأ هللا محر(تلقز

 اهرب--ةنانهنب_هتدقو لل-1ل !ىل ارقد فن ظافلاءناسمقالا ىلا عضارمىف لطاعلا ةرورمض

 *او'اللاف ماهفالا[ سم ىفلاكشالا اذ_هل_مالو مايم بااطلا ىلع رد هدي الل
 ماكر لاو بص ق6 رمهظو معى دع مءدو معلاو برعلا دوسالاورحالاو ةددخإلا

 ةرواسملاو حوملادرالاو رشلاو ري_هلا نمزاسأالا لع حدكلاو م ارتملاباعسلا

 دواسالاو ”هلوسااعاعرلاو ححامهلاوء_ضككسلاو كلدوّد_د عع طعطو ةيئاوملا

 1 0 راو ل-ةثلاوهو رصا عج راض الاو تايملا

 0 هل لاةي ةسورحلا بالحي ل-علا ةيلط نمل جر (قفةوأو) ىسهمنا ضرالاهبواجلا

 مك ىلع لة-ثهالاسر ىلع هنآ ءاعوةريشع عد رأ 2 فيعضاانب دهم نب نيدل اردب

 كلذ نم ته:ءافابيلع هياكل ىباأسو ءايدالا قد رط ىل_ءال ءاهقفلا قد رط ىلع ظءاومو

 ىلا ىزدابلا نبد_# ىرسانلا ىوضاقلا فرم الارقملاانالوىلمسرن اىلال_صوتف
 لعسو هحورهّللاح ور ةممال_سالا كل املا في ريشلا ءاشنالا نيواود بحاص ىفاثلا

 تقف ال_طاعاطي ر ق:ةهلطاعلا هتلاسر ىلعه بةكانا هحوءصوءةو.غمولا قم>رلا نم
 || امأو فوطقلاةساداهظانناأتا ارك تاءظءعولاو بطن !ناف تال مصملا نمع وما اذه

 ١ | رهص كل ذنملوانملا فك نال ن كمر يسغهلطاملا -ظاففاأ ل._هدت ىلا ل_صوتلاف ظي رهَتلا

 عون«لاثسمالاريغىلا فرصلاناتاعو عوجرموسرا نعل سلف فو قيرطااو
 علاطوهو هيلعءهركحفرئاطماحالو هياارثان ىةيسامىذلا ظيرقتلا اذه (تنتكف)
 مادوالا لاعاعهممامهلناو مكن اهمالكل ةعاطلاو عمسلا مكح و لو دهم ةلاسر لولمملا

 هلراصو هلصاوس حال مالد_ءاو الماعداعو مار اهرك الا [سم لالا اهرصهع عدرالو

 ةد-_ءاسدلولام الهنواهك1بءةلوهتاالهاو ىلت ااهلطاع ررك امىل-اام هل ماعم هلل ' عم

 اه-رمص صاع ةرام_علالو اهءادم ساكرادآامالاركسرمصعلا ل_هاالو اهءاكحادعس

 راصالو هحراط مرر ا اهحرطعمحورطمداولالو هطع«واهواؤاك ددرصالالو هطهرو

 ل الاك الااهملاوالاءاملاج راسمالو ه_-راس مار[ او-رمسلالو ةعوهسمة لاسر ةدالولا

 0 مم ئ م يي يي

 و ال

 دراموأو ىقءاما الام

0 
 كيتدراوأ اور م

 كنب ضرئال نور
 ةءكار هز ع

 قلو 2-0
 نكو كلالدان ريمالا 1

 0 تاقف ولو كلالذار
 بيرح كلاد تاع

 بت دك

 كتان اشيأو اذ

 اوا

 ": ينم عدرو داوزلا نم

 45 و داع

 لج الافو امال 0

 تءحرصاع ضر ءثالؤ ران

 تصصدنا ناع_- هعأدقو

 نفذ هفسنىذلا كوخ اامأو

 تنعتتكنا هفرعأالوو
 هللا لأساف نالفاا دارا



 م

 هلوقةمفاقأ | نيك: ىلع ىلساتدءو

 مرمضا | ىف عراة داملا در د اعد نيسهّللا ل اخ ثاحخس هب ل

 هلوق هتمعي ديف ىلصوملا ندلاَر ارءويشا !تيبو مهتسعيدن ف ع وكاد هظنام ناءمعااو 5

 مت :ع نمو ب رعنم لكلا ةمك 0 هنت ىلق ىف كح نيكمت

 لبو هءاع هنا ىلصت ىننأان نء هيف لوق أ ىتءعيدب دو

 ىحدةس تأربادة هم ادمن ك6 تاصح مح نم ادن ىمةس نيكس

 ه(فذاارك ذ)<

 (منألورةحأ لو ودعلاوغ ٠ افذذه فولئالازو تنمأدقو)

 ملاف ورا 3 بجوأ 3

 01 اهماع ةصقان ةرامع

 ها لكب لك لادبا عم همم ا

 تك نا كيارح لكلا
 موةتو دون نا مو رن

 لق ميلف ءرك ذك ندجو

 .ن5تامتاولت ةلودلا.ذح و

 تشق ان امفو نا لب ةلردلا

 ىلعانااب تااقو بالا

 اذ يسكن كقحثل اة
 مالا الو كلدعب اظفالاال

 مه.تااالو كءدصد ىارل !١الو

 ل هلدمالا ال
 كهرب لاملا الو سقن'ا

 نمو يد -طاالونيدلالر
 اذه اه كلذ حزملاالو
 كارت تاك امهيظعاا قا
 ة_ىصأا الا هزه الئاف

 تاقئتف ةلءقثلاةليوطلا

 كمراق ةليسولا كيلع
 لف اتمدص كل مز 53 ١

 ارزأاهلددشنلو اََمْفقنرت
 كذو- تعيشاف كتبو

 لداطاقف كذوخ تاماو

 هذ#ه يل ءانأ كلال كد
 7 تاك

 فو رخ نماذرح همالتحص ناك لا فذ نا نع ةرامءف ١-3 ىنءا عوناا اذه
 لعثاك ةياغل اوه اذهو فسعتا او فاكشا مدع طرمشإ هل ء_هملا فو رولا عج وأ ءاعتهأا
 « اهدحو جيسنابن | ىلع سال ا عمجا ىتلا ةلهوملا ةمططتانذي د#ذةر ملا ةماقملا ف ى 1

 بلام انعم درواو * اهلك انهد اهدروأ نا (ىلنءدقد) اهد_قع ةطساو

 عساولا هءالا الادوولا «ءامءالا حو دهملا هلل دولا « هلوق ىدو « اهلا 8

 كلا لاو * مرتارودمو + مالا كلام « ءاواللا مد وعدا « ءاطعلا

 لك معو 5 هلخرمصم لك ع سو و « هلعرسس لك كردا « مراوداع كإلهمو « مركلاو

 5 مل-هلمؤمءاعدهرعداو 5 ملمدحوم دج دجا . هلو-درام لك د دو * هلوطولاع

 « ادهممالساللا د لسرا « داوالو هلدااوال * دودأأ د_-اولاوذالا هلاالةتتاوهو

 ماحرالا ل_صو * اددهرجالاو دوساللو + ادك وءلدرلاةلدالو « ادطوم 'لدالو

 هللامرك ه مارحالاولال_>الامسسرو *« مارلاولال_للا سوو « ماكسالا لغو «

 ماكر رمهام «٠ ءاجرلا لهآو م ءامركلااهلآ محرو « همالءااوةالصا!لدكو * هل

 0 ءامطصلا لع هللا, كجر اولغا و ةقخاطلر 0 ماوس حرسو « ماجردهو د

 هل -رالاودعاو * حا اوعدراو « ءاصالا حدك مداءملاوح دك او

 « لومعاادوأ اووسو « عمطا!لاءاووادو ه عروألا-اوعرذاو ع« ءادع«لادادعا

 « لاودهالالول-و دي لاو-الالو و-مكمادوالاو روصو « لم الا سو اسواوداعو

 * هعرصةاعرسو ماها اوركذاو ه ل الاو لاملاةمرادمو « لاعالاةرواسمو

 « هعلطمو هلاوسةعور وكلا او هءدومتد_-و ودعللاو » هعلطم لودو سمرلاو

 3 اهعطمّرمأو 03 اناعم سوط 0 هركمو هلا ءوسو « رم مواورهدلا اواو

 5 عاملا حنو 5 عما سلا كسدمه 5 امركح .اكذءسهدو 5 أممهرع جطعطو

 دوسأاو ه عاعرلاو لوا 11« كح مع -. عماسلاو عجسملا ءادراو « عماطملا ءادك و

 سكعو » لامالا لوءام #* داس" الاو دواسالاو « داسحلاو دوسحلاو + عاطملاو

 هاالو هي اساو ماو 03 اسوالارمءالو« لاصوالا ملكو <« لاصرالا ل دوالو «لام الا

 *« وهللاةموادممىلا 5 هللا اعر * هنا هنا د ءادوالا عورو « ءاذلا دلرالا

 « ءكشللا مالك حارطاو ه راضالا لجو ه« رارصالا لوطو « وهلا هليصاومو
 0666 2222252525252525252522حهيهججججت

 ةاصاعمو
 طم 1



 6ةاأثو

 ه(ظفالا عم ظفالا فالتا رك دز«

 (ىجعيد_لاناكس تءلك ىف » فلتوم سيسأتا| ىف ظفالاب ظفالاو)
 عوذلا اذ_هدعم مهي د عم مالكا قنوكي نا اوه ظفالا عم ظفالا فالتنا ىنعأ عونلا اذه

 ليالاىفى مهلا لوك فالتتا مالكا انييو امس ةظفلا مم راددف ثاعم ةدعذخأبو

 ءلضا١

 راتوالا لب ةيريممه-كسالا لب تافطعملا”ىسلاك ١

 نكءازاجلادلاو نوب رعاك كاذري_غباهم_ثولفاهل اره نعي انك ”ىسقلا:لبالا همشتناف
 سبدلا ىدعشا!تدءو هددشنلاتاسح ”ىستااورانوالاو مهسالا نيب فالعنالاو شاقل

 هتمعي ديف ىلا

 مطمامتوملا جوع ب رحر مف 5 ةحاسل.هكئاو ىولا بامءاوضاخ

 همعب دي ف ىلصوملا تو مهتمعي ىف عونا ادهاومظنامناممعلاو

 مهتم دك ظفاي ىمد نسل ن ما# فانتوم ظفالاو ىوئلااود>و اوراس

 اذ_هنيبو هنيب لصحا.ةىناثلارطشلا امأو لوالار طش ١! عم عوفلا ادهنم هتمهفىذلا

 هلبةتلقىتبميدبتيبو فالثثا عونلا
 ماكل اىف ردلا أ ذهحدمىف « هفاأتىئمعملا عم مص نزولاو

 ظفالا عم ظفالا فالتئاىفهدعب تاتو
 ىح عييدبلا ناكس تب لكىف ٠ فانتوم سدسادلا ىف ظفالا ظفالاو

 دا
 (ىمّس تأريأدق هادم : نكل ه» تلمح ةفمش نمادي ىعشس نيكمت)

 فال !هانعمنم همهم نيكقلاباسمسن م مهتمه مفاقلافالئئاوغو نبك ملا ءاعونلا اذه

 1:كمةقاقلا هيأت ادموع هب ةمفاقل مظان !اوأ ةردذهعصسأ رثالادهعئناوهو ةفاقلا

 تدملا 3 ' قلعت ف سلا :اطدت_ سالو ةقاقالو ةرفان ريغاهرار 5 2 اهناكمف

 اظذالا نمتلالدبهعامطب عما سل اهلك ةسيفاشلا نود تكساذات يبا! دشنمن اثم هائعمو
 اذهىف رصا:طئاهياعنو.عيديلادتءىذلاو ةروصلا هذه ىلءنآرقا!لداوذرثك أو اهباع
 بيطااىنألوقبادا

 مدعم دهب ىثلك اننادسو * م-هقراف:نا انملعزعي نماي

 ىنايذلا ةغبانا |نيكمق نم أ ةيفاقىف انك: ءارعش مدة عمسن ل عسبصالا لأ نبا لاقو
 لام ثمح

 ىدنيإة-اوهملاءأ تفج ه هنامنيغتادغنارق'الك
 ىدصلا سطع انمهمَشب ربئورب « هئانهةذالو مامغلا معز

 وهو فرظاو. فاما او نكمأ هنا ىرمعلو ىقاسا دمع نب نيدلار دصلوق اذه هب ا

 هتهبت هتك رح * هنر 5 ًاهتيقسأ »* ةيكلم ىشاشح * سن [ىطظبرو

 هتك. لي وطالب »* 1 »8 هس رطأ هتئدح .٠ هتمعأ تاما

 اف ةالا عم ظفالا ىالثثا

 ةرايعجلان وكي ناوههلوق
 لب دوصقملل هبدؤمرتسع

 نوكيناوهلاقولوةدساف
 هنيدان حدي ىنعممالكل ا ىف

 راتذف هسفات# تارامعب
 مالكلان بو اهدي هظفاامتم

 ها كلذنم لل فالدلا

 نيكقلا

 نالا ىنعحوأدقف
 قلتلارأ ادغعج ورام
 هيسنتو لال ديريمالا دو

 ناك صامضهو لالمىلا

 لعجاف راشعلاب ناقءاخ
 الوم رم |نيسحت كاراصق

 عض اونو لاند أ اذا دعاتو

 توندناكنا كالعااذا
 هرج ف ترص ُكانداو

 تولعناو هرعبهل تضّعتف

 كعفدىلا هنألا لالعاو

 2 كمسو لا ةرسلاو
 دكشتالو كعفراذاهركسشا

 ٌكاراىنا ىلع ٌكءضواذا

 رواحتو لد-قوذ عفرت

 دمهووستقا كالمر دق كب

 كسرت بح نمدعا ىلا
 داشلا كب-اصن اول تدإ ارا

 ناك ام رادلاهذهىلادرو

 هسلح ناك أ ريمالا اذهب عمدإ

 تناك ولت يارب يربسلا ىلع



 كور عئاض هدعدتات دو هلو 1

 "ىلا نعهمفتانالوأهلوق
 جلا

 نز ولا عم ىندملافالدا

 1 كالا رضدال دعاتلا
 دسنع تناك كتلزنم ن
 َن "الا اهريغتو لمق نمرعمالا

 نامعالا بلعب نامئلاَنان
 هيسعاذه تالالا ةكك1

 قيرعلا هبءمطو 3 ملا

ده ىلعدا:سالدقو
 تبيعأ ١ أ

 ولو كفلخ كندتاولو
 ريسغأم كتم ه نسا

 باشاك هنكلو كب كتمُدق

 5و كيمارك باشا كدعاو

 كسر ندوا ككرنهوا

 ريغ الزعاب ىذلا اذ نمو
 رطاخ جس ارىل ارض- دقو
 ىلو ظ- هلومقفف كلرهدن

 ظعيال ىلثمو ظعوهداربا ىف
 كلعف بغي الو كثم
 ةدع رقدثادءلل ن كمإو
 اهدعمءاف ةعصن مل سغالو

 دقو اهعدن اهضرتإناو
 ىرا ما ءاقلت تهدوب

 اديدمل دقوا هنتأنال ناكل

 كوذ

 عنيد _ةعتمالكلا ىف له كمسلاةءادر ىلعيل_-نزولارارطضاناف هءاوخاةياو ىو

 هلو ان رقوهذ-_خأملهاهلاخ تراي هوبأ المال اهز_ةمامو لاهو لو ةعرسب هانعم هذ نم

 هلوق هتمءدديف نيدلا ىئصشل اتدءو

 محفلاو بئذلا نيب فاويلدع * هلءاوللاروصنم يب, ل ظف
 هلوق ىلصوملانيدلا زعؤيشلا تو مهتسعيديف عوذلا اذهاوهظنام ناممعلاو

 ل-هلانعب ودع مذو انال » وم ةحدع نز و عم ظفالافاؤا

 ىفاس سناك انالومةسدعهلوقدء نزولارب رأ فوقول او فاو اةظفا ىف ةزمسهلا لة:تلق

 ىلد ”ىنلان ءهدق تلت ى هيدي د و نيدلازع يشلا تف نزولا عم ظفالا فال امدع

 ىعملا عم ظفالا فال 5| ىفهمفىلوقدعبلسو هيلع هللا

 مي[ حو رلاربغي ىدنع مسملاو 0 هتحدع ىعملاو ظفالاف أت

 هدعيتاقو

 مسمر غ ىعد_ه نوكي اك * ائاتئاهفاصوأ ف نز ولاو ظفالاو

 «(نزولاعم ىلا فالتثارك ذ)#

 )م 1 ناس 0 هنثا أن ىف ملا عم حم متتولاو)

 رطضال ةممدص لعل قىفاسما قأن أ وهنز ولا عم ىعملا فالتثا ىنعأعونلا اذه
 نةررعلوةدكص امه نعءاهد-و رخملاالو اه4>ونع امملقىلا نزولا ق رعاشلا

 درولا

 قوش هتهعدغْاَدَع * داه_س أنا تدهشول ىناف

 قوطبام الا هولاامو 95 0 هسفلب تردف

 امهمو عملا لق ىلا نزولا ةو ورشهنأملأت ىلامو ىسة هنت تردف لوقت تأ دار هناث

 ىقدسشا|تدبو هننو عممانعمفانث ا ىذا ارعشاا ن تناك اذ هلفمنما.علسرعشااناك

 هلوق هتمءيديف ىلأ ١نيدلا

 مترلا قداص ناب همءنع ه هرذس- ةاشلا عارذو هلثمنم
 هقيعيدب ف ىلصولانيداازع حسشلاتدبو معتمعيدبف عونا اذ_هاومظنامناممعااو
 هلوق

 مدهناك ظافلالا ىرتىاعمالذ » كاك ع! واخالا او

 نيدلازع مشل ناف نيدلازعيشلا تدب ن نعرصاق عوناا اذ_هىفنيدلا ئصدح
 مترةظفلناف ةفاقاا نيكححقو عونلا ةممدسشب ؛ هير دل را مادسنالابالو افا

 فالتثال ةباغ ىف ىف صوملا تم ف ىعملاو نزولا نافاضيأو ةنكمربغ نيدلا "ىف ىصعشلا تف

 هم ف تلقىتمعي دب تاو

 مدن مرعغ ب تدمنركراج ه املتتاهناصوأقنزولاوظللاو

 نزولا عم عملا فال ا ىف هدعب تاقو

 ماكلاىنردلا فأن هدم ه .هفاأت قعملا عم مصنز ولاو
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 مر

 هلوقنيدلا "ىصمشلا تو زاحمةرهاسلوق

 مشل« اهلا ىوسف قراري #* مهداه نمىلامالا اولانف اولاص

 م- مهيدي عوالا اذهاو +-ظنامناممعلاو قران ةظفلىف نيدلا ىدريشلا تءىفزاجلا

 هلوق نيدلاز رءوجشلاثءو

 عملا عم ظفالا فالتلا

 نزولا عماظفالا فالذثا

 م-دم هذ عب تشهد دقو # هتروح ىزاج ىداؤف ىحأ

 زاجملا فهدهبتاقو لسو هلع هللا ىل_ص ىلا حدا تدر<ىنا ىلوق 0 تو

 منا غباس لوب هنا 1 #* ترعنا تالا ىلا زاغاوه

 ه( عملا عم ظف ظفالا فال ةئاركذ)+
 مة. حورلاريغب ىدنع سسملاو * هدددع ى-ءملاو امةالا فانت

 ها: عمنتنلو ادر ةئمهجبرتو هلا عم ظفالا فالتئ ا ىن-عءأ ةمادقءرك ذ عونلا اذه
 راش هلافو عسمضالا ىبأ نبا ههذوأ وهحاضيانهترامعف وم اولاطأو ىدم" الاه_-رشو

 ى-ءملاكل ذي قت الريع ةظدا امي رم دل ةي واط ا ىناعملا ظافا وكس نا يل هةرامع

 ْن رهزلرةكح ا رغىعملا ناك اهقءقر |ة.شرو أ, ام_فل ىهملاناك الزج ظفالا ناك نا

 ىلس بأ

 داق ىلءىلاىلا هلو)

 اههتك لامس نع انا 7

 تاصو (اهيف هلا اردتعب

 ردحو مست كدءقر

 كالاسد ىّداَف كلوسر

 لآسو كلام درسو

 | كئاضد سدو كتلاعا
 ةشدو اقتل تننظاع
 انئهطقالو هرذعم انهم

 اما هرغم انلصةفمرحج لنيل ضوملامذ-< ايؤنو + لجرع سرءمىف اهغس ”قانأ
 لس ساو عب رلا امي حابص مئاالا * اوهدرل تاق رادلا تفر ءالف

 5 رغربغ ىلا ن كل بد رغىعم ىلع لدن ظافاأ نيلوالا تلا كر اريهز نأف

 ندهن 1مل اا ءلاتيبلا ف ذ-لو لامعتالاوةنار غلا نمي ةطسوتم ظاشلأ ن م هبكرف

 هلوق هتيعيدب ف ىلأساثدو ةفورعم "ةلوعمسم اظاشلأ م والا

 0 « ارثتنم ؟ىدع_بلاقاساعاك

 هلوق ىلصوملانيدلاَر ع مهشلاتءبو مهتمعيديف عونلا اها اومظنام ناممعلاو

 ماكلا ىف دل ىشنمهقلا لراس « هتحاصفىعملاو ظفالا فاْؤَت

 د رتل انس هلال بارت نيالا ى ميشا تو ماع عوذلا 3 هىنيدلازع ع ١ تدب

 ظذال انبي فالثا هدب ىف لص لريدقتلا اذه ىلعو تملا ىفهيهبشملا أ: ىف ١ ى- عم هل ار يطب لو

 ملسو هيلع هلفا ىلص ىنل أ ن نع همن لوق أى مهيدي دب وىنعملاو

 مدني [حورلا اريغب ىدنع مس.خلاو « هثد دعى _ملاو ظفالاف اان

 *(ثزولا عم ظفالا فالتثارك ذ د)»

 موهلم ريسغ ىكد م نوكاك * اُكاَدْنا هفاصوأىف تزولاو ظفالاو)

 ةماتلاعتألاوءاعمألا ٠ توك ناوه مادة لاه نزولا عماخذالا ف الن اع عونلا اذ_ه

 م-هنمو ريسخأتلا اوميدقَتلا ىلا الوةداب زلا ىلا الو ة.ذما ا ىفاههةم ىلا نز ولافرعاشاارطذدم
 داسف هنمهمزلنالامىلار طضنال هنا نع ةرامعهنال ةامعمةروصب هل لاثمال عوذلا اذه لاق نم

 قدزرتلالوتك انفال كو زاهد نال ادرك

 هيراسقي هوبا ىهمأونأ « اكلمالا ساثاا ىف#ل كامو

 ق>نم <« دع ترذتءاام

 تال+ أب حاوو هضفنل

 "هلدلا هللا لدا هضرششب

 اضرق ريسم] يح ًاضضرف

 رظنناةمركم كضرقا/و
 انهماز 1 رعشت نا امئازا

 كالض 52

 0 ا
 ىسلا ىلع ىفاق ىلا هدخأت

 راذةءالاو ردقأو ىوقا

 رد او ىلوا ىئاج نم

 كفء نمترك ذاماماو
 مامقلا ن . ىزامت>ا مول

 بامل ا كلذ ىلءْناتلعدقك

 اجو اريمك املاععهفرلا

 ى استحال مقيلو اريفغ

 ناكتاف ثودو دعمر الا



 ا
 لك

 . ع ناو سدق تناو

 (ناجنا)

 تيكر

 لع قهاشىف مر عقب اسوأ 5 مأقرآمىمذخ قرا

 هلرقني ار !تداو مدعي ديؤعوذلا اذه اوهظذامن |.هعل او

 محغلا عم ىشعلط ىف بئذلاف 5 ةئرش لدع ىذةيدنا لطف ىذ

 طرمشىف رير دل! ىلا ةمسنلاءىفاثل ارطثلا ىف ةنزحلا ةثر نع تدبلا اذه ىف امس نيدلازعزيشلا

 0 مسد امىلا ه0 اس

 ىبعلك تاج ىمكح نمتيدبأ ٠ ىمسأ نم تي زج لك فتددو
 ه (دير هلا ارك د :

 (ىت .؟ لكبذ حد! اهنمتدّرج 3 دقو عسدملا ىفدو:بىف اعلا ىلإ

 هن طاقو ءلفثمرخا ةفصىذ سعأ نم عزا ناآود لاق نأب صرختلا يداص هفر 0 ديرفلا

 ةعسأ ل برلا نم تدرف كرا ملا ةعسنل اوك !!لجرلا/ترمهكلوةك ةصلا كا: ىف ةغلامملا

 رعءاشلا لوقةي رعشاا هتلشمأ نمووه ىهو هريغا مناك هيلع اهتفطعو دكربلابةفصتم ||
 اهتاندو نمدرولا "+ ىجأو « اهدقنيانمنايلا ندغقناعا

 هلوق ةةمعي ديف نيدلا قدم | تاو | درو و نمو اخ اهدك نمد هنأ

 ىححسدطولاّر اذاني رع هل كرتءم لك ىف خم ىرت سوش
 مهتمعيدبفناممعلا تءو سوشلا نمير هلا دسا هس ىفدّرٍبنيدلا ىىصزهشل |

 مظل ردهظفا نمور 0 هدب نمور دب ىل دج-أ هيو نم

 هلوق ىلصوملا نيدلازءزيشلا تدبو :
 « ىلدرج مصنلاب ظعاو هظفانم

 ىلوق ىو.نلا عبد اىف ىتمءيدبت يبو
 ىك لكهشش سدا اهتمتدرج 00 دقو عيدا فدو:بىف اهلا ىفىل

 «(زاهارك ذ)»

 (منلز عاش وشب نا ١ « ترعناتانحلا ىلازاحناوهو)
 ريسغىف اهلمه: سب ةملكب م اكتمل اقأي نا هتمدارملا نا ة.ةطازوحت نءةرامءوهزاخلا

 ا و ناسلاو ىفناعملا باصأو ىك 6 هّدهللا ل_صأ ىف ة.ةلسا ىف تءضوام

 ىنتلاتدير كالو بون س فنان ه

 هصخت عمل عوضوم مس اىلا ملكشملا أب 0 و ءةرامعزاجلا نومعا ل ءلا :

 د 1 الا ال هوأ أ اكرم ناكت أدهدادرةمدله < تاأما

 ه-فلدعا.مكالذريغو ه.كتلاو ليثقلاو فادرالاو ةغاا | اوةراعسسالاك ةريثكع اونأ ىلع ا

 ةددعتءاهتوكف زا ن م تناك ناو عاوفالا«ذ- هو دارملا عمال ةعوطوملا ةق.ةطان ع

 عاونالان
 ل-عو هريسغع هب ىمل» ءالذا زاحلا مسادرفأ اراصتخا قمة ازوحتريغ# ندكرالف

 ةورك دا ؛وهسشنتااوةراهد_بالاك ةق.ةطازو كن 0 دئاز عمن ءاهواولل

 لو هب رعشلا هيلع نمو هناةمتسسال مق تامو نآرقاازاجم هاسمءانّك ىذرلا فيرمشلا ||
 فاعلا

 ريفاصعلا عصلا ىف ماكنت ىتح « ةرهاسني داو < ىل ةلملا '

 هلوق



 يب بة

 ة؟ا

 نسامملا عجبك :ومتنمه-و ىنذ » اهاكنساحملا قانتناتئثاذا

 هلوت مزلب الام موزرل ىلع ىلا نيدإ ا ىنمؤهشلا تدب و

 مهام رمل ارابغيةرامف ٠ مكقمتوملار ديم لكم
 ثاءمعلاّتس و

 ميدلاكبرتلا لي ذي صمد لمسو * ىهش نه برق !ىل.ن| عسل صو

 ا م
 مهقنمريع طاموأو هن رب ل مصنع مريخ ىح دع مازن ىف

 هل يسر
 ىبْرل نم سدل ءاووس حدصو هبف « ىزتلمهللال وسر حدم نال

 1 ه(ةحوازاارك ده

 (مّهنلا نمىنامشو نم حدملاب * 4تدرغناو ىنذحوازئاذا)

 اهني براها :!نيثيشل نمي حو از ردص هةغال ىف وهو حاودزالاو ةحوازماهوممعوتلا اذه

 ىرتصلالوقك
 رمل اهب لف ىشاولاىلاتخاصا « ىوولاىل لف ىهاناا ىسمناماذا

 ةوقدنمو

 اهعومدتضاففىرقااتركذت « اهوامدتضاةةاموتيرتحااذا

 : هلوق .ةبعيدبوف ىلا نيدلا ىصزيشلا تو

 ىمييماعم حدا ناروتو ىدم ه٠ هلزاكن ىرمتح ىف تفخاذانمو
 ناءمعلاتنبو

 مكيااننسالا ربو دوسالا كس .٠ مهبحاصوبرحىف مسناذا

 نيد ازعزيشلا تبو
 مهعهدم قا نأ ترك ذ ٠ ىدلخ ف بنذاافوخ جوازئاذإ

 همةلوقأ ىتعيدب تءو
 مقنلا نمىلاوفو نمحدملاب 0 هتدرغناو ىنذ حوارئاذا

 ه(ةنرصاارك ذإه

 ىع لك تيلج ىمكح نمتودبا ٠ ىمدق ن متي زج ىلك فتي رو
 ننزو ىلءاهاك اهعض يو ..ضورع ءازساه_عيجةئزدعو تن ملك أ اىأب نا ىهةئزملا

 لوةك تيبلاىور ىلءىناثا او تدباا ىو رفا انك ى ود ىلءامسه درسأ ءزمج ازيح نفل
 رعاشلا

 امام ربا داتا رطخ © ةيطخاحجاظ ةيدز»

 نبدلا ىئصْخْسلا د و

 (ةجوازلا)

 ىرهأالوقةمماللا
 ىرب نءعكخدا بعد ال“

 لاكس نب اًةاشا ارمخ نءوا يف
 ىثدعالا لوقةيدام] و

 ةماعداعرف ناكمكم والك

 اهقانتصصاواوواز ىمكلو

 ىديردالا لوقةروهةااو

 قشاس اريمالا لاكمم نسا نا

 اةالئث اك تنك د فامدهر ند
 ىورلا نس !لوقةمئاطااو

 مكنع ىنوث دس هو لآ(
 اطاقالاو لدعلا نورئال)
 اهطابر لع ميكتط : هلانام

 اطار دشي مكمهردو 10

 رصد دما مكطارضاورص
 ماربقلاو سافل !لاؤسا ا دنع

 مكدهحا او اوممس افوا

 5 مكطارضو

 - و ىف مطرف امكنكلا

 طاةسالا اولد عفط ارضل اوهر

 (ريهزنب سدقىلا هلو)
 تامف فوحلا دوعا

 (ةنزصا)



 ومو

 دارملاو دقعلا بح عم طمسأ | نال دّةملا بحلم ةفحدملاءا ازجالاو طمدلاك ةيفئاقاا

 ىمعسي رخآ عون طرمستلا ن مو ضدعبتل ا ظ.مست ىاسي ل عسب .طقولاءا زجاضعب طيىستلا» ار

 نبالوةك ةيفاقلافلاك ىو ر ىلءليعفتلاءازجا عج عصستن اوهو عسطت:لا طءوست

 عيصالاىا

 ايهاب ةيناط-فوسا!لوق

 داوو ميدهلا رغالادإب
 ىزلا .!

8 
 ار رع ا ا 8 - 0 ءفتل اءازد اع مدج هج تءاخ در ' دل

 طولا |ىلعه* .هيديف ىلا نيدلا م عيشلا تيوتا ةينافوهىدلاهزملا ىطا طااىلام وئاا اذه
 ثلا ذءايدقعتل مالا ا

 و او © ىقفن فرش ثااو قنأ ىف قالاف 3 1 1 )0

 هلوقهتعي ديف ىلصوأ ا نيدلازءؤيشا!تدب و مهتاعيديف عونلا اذهاومظ امن امههلاو 0 0 تأ

 مزتلمرصنلا,باغىذق فك ه برا ىذميظات بدأ ىذ طروست ١ ماعلا ىدفآ امو
 ىكر هن اهصو ل_سو هيلع هلثا ىلص ”ىبذل | حد اعفرت ىرتو ىمظت ىلا همق ترشأ معد دب تدب و : 1 ماثالا نكلمادالا 1-0

 ىلوق مهتعهللا

 مهقأ او برعلا ىف لءااك ترصو . ىمكح ارهظأ دق ىمظدنمو ىض»

 مظتلا ىلا ارياثم دهن ناو

 ىمظ لك- !ىوربهرثوكف رو #2 هرج ابهر هوج طمع

 دّعلا بح عمجت ىذا اود طم-ا|نارزةندقو ره اولا كس ىف .ظةنم انه طول افةروتلا

 ادهماعلاو نا ةرء لو ماع

 ممارارق لكىانا نافر هلا

 تعوم جرا اوهئطرأ الع

 عئاضضرعلاو هلام
 امان ىءامشالا تادمل

3 
 نا ا صاوا ىلوذ» هل صاح ةمعيدبلا ةيسانملاو» هرهوج طم عت تاق دهاو ع ابورغ ِ ىذا_ءاس

 لعأ هتاررهاط 00 ار 5 1 00-0 ١

 «(مازتلالارك ذ) ٠ | سلاف ةدايسلا تناك
 00 « ىتزتلمهلالو-دحدمنأال) نعد مشأ .طاطملا ف ترا مذ
 وهو قميضنااوتاذعالاءاممنمم_منمو مزاد الام موزلو مازتلالا موقءامسىذلا عوذلا اذه 0 مكعرا ْه ترثك
 نمراك ايوأ ىورلا فرح ل- مق فرح همظنىف مظانلاوأ رثن ىف رث ادا مزتاينا حالطصالا ف فنا تذه- ناو مكع اع

 نعل عشا اومىف زي زعلا باكا | ىف ءاسدقو فاكتا امد ب« عمهنر دق ىلا ةءسفلاب فرح مك]1فا مكسقات از ارهدّوا
 نير نفت تناان ناسنالرتكو سنكلاراوحلا سنقلا مسق أ الف ىلا.هتهاوك فصولا نيسبغارلاو نمزلالا درا

 امأو قائنااذارهقلاو قسوامو ل_ءلاوىلاعتهوقهلئمو نو:رغارحال ناو نواب تالادلةننع
 ه.فءاحتايموزال اهأ. ««واناكع نص هنا ىتحامازتلا عونلا|ذهىف ,هرثك أن اكءالعل اونافءار هلا راج ضرءل|نوصرال أر

 ةوقك اريثك هنا تارثع نم همفثاالا ةعيدبءاشاب نيللا مك 10
 اوكبنأ ةطم سلا ناكسا قحو 5 هاش اتم ءلدلا ناكَو م

 كيسافاداهبال نكماو حاجز ه اتاك ن امزلا فرص انءط#< (مازغلالا)

 هلوقءذمو

 كوع و «# هةم_هؤر كل هل ان نياطنال

 لزعأ اذ-هو عرلاذ- م ه٠ ا.هالطكامسلان ناموا نكس

 نولو#ي



 كف

 نمو روضا ادئالقىف طّرةدو روثنملا ارهز هدعءلبديامكلذ نمتدر والذلاطالا ةءشحالوأو

 دا اهنم تاداجم سه هناة ءاشنالا ةوهّقب ىعسملا ىم_هع هملعذ كلذ ةحص نعصأ ا دارأ

 0 ةيرمصملاراردلاببفي رشا !ءاشنالانيواو دئثنمرقت سانأ لبق ةساشلادالبلا.هنأثنا
 -  باها اذبا هلو ||| ءارثتلا قديوملاكللاناطا لا انالوم نع ا متأشناتاداجمتالثو ةمسالاسالا كلامك او
 وجعا (دوناا ننكر | كلاا ناطاسلا انالومزعو اصلا لاو رهاظلا كامل ورغاتملاكللا نع هتاكنا دلحمو
 ىلهتىح ب وجت اهنك ||| نيب قرفلاو ىهتثا اهظعتو افرشمقلاداز هقئايدضتمملا ني-:مْوملارمأ انالوم نعو فرشالا
 0 طاق ىثلا ع رو هث نعم د دعريغ نم د_>او ةمذاه ىلع هئدحشو هد ازا ةنز ف التخا ةئزصتا او ع.صستلا

 0 طاربق 0 هلوقع_صسنا | ىلع «:.عبديىف ىلا انيدلا نصرا تو

 تاكل مصتعمهللان مزخام لاو حالا م مىةملاوحالا ظن: ملاعق

 بكت كنتاك نايدعلا تدءاو

 0 حمر تاعطلا م-الوامون ممسمال سدعلاب »# م[ 2

 -> الو تود 00 هلوق ىلصوملا نيدل ازعزه اثدبو

 تاو 6 مزتلمعصسلا يظل لاهو « مصتتم عملا مص! ل تاعك
 سودانو مم د-سموقافأو دعو هل -ةعرّوقت 0 !ىلرهظيىذلاتاق

 ' - ! مهجوحأ ريمع امضي فو ًاهمالكوأ هشنءازساىف ملكت لاى أ, ناوه مص ترن مه رمق قالا

 دءارلع دفاننم فذمايو ىلا ما ارطما| ىفاهئمالكص لياق عام لالا ».يرطت أ عيسشلاو:ةنز وف عاما

 دما ا همعل مكيسرتلاو ماذز_هو مزخا مو مهشمو ع ه- عجب و ميظنو ممهدو لئاقو لئاف ىلةمهنزوب

 هممالل افىرتصا! قدم: ا ٍ ادد لش هتءاواهيو روانروب تدمأ | ن نمةطذالك لد اقثنا هطرمشنم عمصرتلا ناف

 ةيداسلا ف ىثءالا قرم را وشحلا نمهسرفهعانرصقعم هرهظأ ىذلا د صقان عسيصرتل ىف هت ن اف عمصو ىلا تيب
 2 ىدردلا ف ةقالفوإراو كر

 رمالاروغتد قلو : رد مهاعرس فاك اوءدبأك 5 مهظف رد نماظكاوءدرك

 ناكح ناو : ةروداا نع وهو ”ىل-انيدلا ىصحشلا تدب ىفرطت هنا عم

 نوح اافلوالارخ الاس ممسمهقلاب مزيلملاو هالا مهم لاودحالا م طظءةملاوق

 صضارقلاىلا كافل همقلوق ضال كر تا
 ى-ءداوسلا بي ا ماا برعلا ف لءلاك ترصو ه*» ىمكح ا رهظأ دق ىماظت نمو ىد#

 حادتمالاو اطارفا شاملا 1 /

 ملطنا حاملا ىف د ( ىءظ لكل ىوربهرثوك فدو 5 هرجان ىفإب هرهوج طرمسلا)

 كوقلاف ةمئاطلا ىف ىب ورلان | ىلعاهنمهنال' ماسقأ ةسعب رأ هطول تن لكرعاشاا له ع ناوه طسنلا نع أعوثلا اذه

 ةصفخ ىلأن بن او سه لو ةك تدبلا ةيفاقأ فال دوس او عمم
 00 اوازج أو اوباط ً اوطع ناو اوناجأ .٠ اوءدئاو اوباصأ اولا نا موقلا مه

 1 تبباا ىور ىلع نوكستن ا مزئلمريسغ طرمسبتلاءاز دا نوكع .مستأاو طريسنا | نيإ قرفلاو 0 اني قرفلا

 تدب دب عي مأ كهلان وشد + وذتلا نيب قرذااو 10 ارا نوكسحو

 نوكنلالا امرها عاض-او تديلا ة هب ملأ نيد اوذااخام عسبصالا ى نأ نبا لاق طيعستل ١



 كيلي

 ربلا اهب ل_صشل ةيودالاىلااهذاضأو ءافلا لاصو ! اهم كول هما عطق /|نيكسلاليوصو

 اهتم ضبا رهظمكءاهر ز ءافااىلا اهرث_هتنممالقالا تاصوالا تياغامهللاتو ءاغشلاو
 بار_2ىف د_هءالا ى.وماهدهاءام ناونعلكن الا ملا بئادعل نمو ءاسرخ ناولا

 | طخام دهب مل-قا!فرط تافةيأم؟ باقرلاو سؤرلا 4تءذخناد_هبلذو باصنلا
 نس مكحو اهفن ىئاطافبحاصلا اهب دجومكو طقاهلشمىُو رام فرت! ىلعو
 بائاانامنال نيهجو نم بايسلاةد_ اهيف ن_سلا ةعطاق مزعلا ةء_ضام |هطقا ممعص

 اذا ل_.الاو ىضلاءامتذوعف ىجدلادا اوسب ته هةنعسصارلغاو نب ةرطلاةلعمباصتااو

 ليه_داهتمفرعامو مالا ة«شا تركسنتف للمالا تا ظىف ةتما قربناسلو ى.عم
 حمرلاو مهءسلانا مولعمو دا اهب رمش سو رعىفز واح لذاتوز وءاههطةتواد ه

 الكو لدم طق ايف فمسسال سدأ قئاضمف لخدئاذل-١نء كاور ز-اريغافرب

 اهامكو فداقأا ن 0 يع هنا لّوطم هدمق#:ىف حش رلاو هزج ويدل هذا

 ىنغتو لدا هلواعارهظر الف لاسءلاةوالح ىسنت ف._لاا ىلع دا !م.تزاج ةصاخ نم

 مو هلطاع ثداعملا تكرتىب-ه !اهلك.؛ترهنا لخادإ !اهبرمذ عاميا, ب رالاةل! نع

 مكحو كارا و ا ا هلدا < ةعقاولا هده ىف ةديردأل عه

 انسحاب ع م>رسمالاةر 2 2 مهلا نس ار ؤلاطام تاصن 1 3-2 لمقكلذ ةعملاها

 امنال ل اهيلعدةمت ناالا سأر ن.« فكرا دك زأالا ارا: كح تءلاطالو
 ىلا تاخدا نا هد تملكتو املاسل تااطأ الا طة ىف تءقوام هللاتو هدو ةّدع
 لومق اهبءاط ىلع ناك ههغنم تز ربأوأ لوجدلا ىلع تكح.ءدق تنك ب ارقلا

 ريدة طار 0 ةالا تاظفاح د_!طا!مءاقانو سعْدلا نيع ةرهاملا |ممعشان فرطت

 2 بت
 بل.هسالاامنأهو

 فكاودلادبأ

 تاو كرو

 الول عايد فوثرع 1
 فكرك ذم عاطتقئاو ءأا

 هانم - سمشل ١ دو ط

 ىدعو ءادرصا امجدتو

 لا ارفع

 مادأ مراكملاو . ردقل اد

 فنماوكْنيشااز ءعدللأ
 فران ك1 ارحالا

 عاملا تركو رامال ا

 كل:حدةتالث راصئالا
 ءاا كلذ طن الرا 0

 ةيناطاسلا لاعالا هذه لذ

 اطير نمد.لان كمان ١

 اهدا رع ىلع ةدهلا نيو

 جتلان ءىطخأن ا لاهتو
 ندوه غل و قولي
 ةعئرلا

 هن ريض ل مقا مج مب عواد قل غلاك هدغ رع قفا! ل اود اهيراص يئانعن ماهأم 5

 كةلاسر تد_هلاقو نيندالا ه سوقن « لرءارهاطو أ اهضراعولف 8 0

 يب نيككج لا تامو دةعد التاكو اهتموا عي نر ةلا اذا

 ندا هل سن 1 رع كت دناعت لهو كاد م ىلا ل سعأ ىلت ةاو عطق كا. رام
 قد لضاف!!اهغولو ماقعب طا ةخااموأ اناولاوأ اهروهظ تاجامالا طرت

 هتلامرلقا لاهو لفو 0 ةأامةنا نءااهكردأوأ لك هنمكس رطاخناهلوق

 ةلاسر ؤزاعالا 20 كي رابلةءاطاا صاخأو كدااوم مول لان | قاطأ

 رف عبذياع فدا عيده تاهدصتاازال اهم ةرسصتن ن ككل نيكل
 قاشنانءانهه هندرو ىذلا (تاق) ىربيو لوةيةبدوتلا ماهياو شبا عىفأتو ىرقف

 بأ هحاضباو هنا و هم رم ىلع ع < ىذلا باماانال بجاولان مناكري-غلاءاشناو

 ةعرأ مم ا لعو همأ قار ءضملار رقت مدق: دقو ءاشنالالع نعقرا ءوهو 0

 اهتم ىلا دئاوناا ه-ءف ترك ذو عدر صرأاو رطشملاو ىزاوملاو فراطملا ىهو ماسقأ

 ٍجااةلال- | ىلا: .ببناابرطت همق ىذا! ءاشنالا ف ثح امم اتدروأو ل_صاوتلا ماكأ

 رسغااءاشناو قادنا نمىه ىنلا :د.ءلاهذه هبيرغوءاشنالا عيدي نمتدر وأو نولطملا

 الولو



 ك1

 | ىلع تاعَد رااودس هناعوسو هو م دىف ةضورلا ى-مثءندصحو راجل الا هت نم

١ 

 ميدنالةمادملا نمذلا « الالزامظ ىلعهفشرأو 7
 ل هب ردا هتفالس ضرالا دو تاسالا كلت هاء تءظنن امهر ه2 ديد_هقارو

 عضراف ل ىو“ :ل|قلاق بانعالاو لغتلا تانج كَ ل2 تاع ءدلا وك - 2

 اهمال زولافوفكتح ء-ةفئاصو ب ”الاو ف معلا تاهمااهل ىحأو تنثلا نيف

 هاه ن ةيوق همانأ ف قكوش رك تار هش رمشتدرولا س ءاو همةمقعلا هت اوخي
 2 ر

 دل ىو أ اهعو رفرت اذ-ضت خراف ءارقشلا ههتماهو ىوثلا ةراره هناا والخ ىرغزلا ىو
 هندقءو ىذا ات 2 حجررامو اا اهاناك امراعشالا تفوّتساو اوهلا ةدٌشنم هيلع 21 - * ه٠ 8 . «٠ هسه . .٠

 ا | نكلو ود 4 ب هو نومي اواركتش لن نع ماهف هنو سصداو موك ا ١ سك م اكللا ل دحنلا وهلا اان سانلا ماهف هتوال_2 ضماوملا
ْ 

 ثدي خيشلا ءالور .٠ هل عل سدلنا ىلا عفرتو ح ارجل شر سلو دربال مهس بصي هم ى ا امله_-سرةىوق

 هعازب دال ا 00 0 حار و هس ادق دقو قزرلاة ء_سه_مالع) ضرالاروثنم فو حالا
 0 0 0 3 قاغشت تقيد نةسلاقئاطنح رسو حءارفالا دس لك سوح سر واه القاب ملعو ريفا

 م هع !او قو عملا ىط-و «سماوأ لاثتما ىلا بصخن ار دابق لحما ل- 0 هرئاش
. 

 ١ | نقتاوهقفتامدعب ةعلاطمال هثك اس لرئالارصأ ا ىلع نكسالف هانمةيمءأ لك نم غلبو ِ عقوم باكلا 5

 أ نويرصملا لكحساف هدعرمسد دارو ار ليسقتىلا هجاومأ امس مو هامل باد

 | تاهملا ىلع ل-جو هةءاط ترو ركدلالخدف شاساةدكرب 2 50 هدنإز

 | ةامح ا نيعرضة ا دصس«ىفرهظ أو ه-ةماهشب ةليوطلا ىلعال_ءوةروصتملارسكفةيرصلا
 ردها هدرحلاملا باطو هب وحلاملا نيب خزرب ىف طاسد لأ راصو هش هتلارقاف

 تاواو تسمآو هل_تاسفلزنو هباءبكر دقرالارعئاف هلئاعث والسيف نعطو

 ناو لووطضي 5
 لِي 38 ةااق عقوممل نكيل |

 3 !صناقا امد: هو لقد
 ىعساف ىداَقلا اذهل

 هيلعالا ف هرةريالو 4 ءااالا
 ىرال :

 0 هيدلالا نئملييالو تءرطاضاف ١ىراوطا و ود لع مفادرا تاقثو »د ةااع ضرالا تاس
 لو هند 5 :

 3 دلا ||| نق-اادوس تسمأو هفلا اوسل_ءقو هءلط مان لخفأا قسان هيلا لامو ةفاهطاح
 مو ل

 ضع اممضمد هلئا عما

 نا ريخ لك نمامهداز و

 ىلا هنتاءاع

 بيس نم

 نءهالا فر.

 نم هللل_هحرالا ةمريقفالف هتانسحى هللادازدازاأك و هتانسو ةرجىف تاخ#-_بطاك

 هنو. ترج هنكلو حورلاه-يفتبدو هبراعالا جلخ تيمالو حوتفلا هنامعت ضيف
 ل-.لارشنف ع.مصا نيء لك ةلايقىد ع ساسقملاهللاسةف عن ريو ةدانزرب سامخلا ىلع

 هسملاردايف هداليريسع ىلع نامار و هرتز ربرحلا كلذ نم هلو لهو هعولق مالعا
 هانثد-و ارجيوارب اهلضفمءىتلاك رمشبلا هذلسهب رةللاانرث 1 دقو هرسك و ىدي ؤملا :هزع
 ةدايزلاب ةيرصلا ىريشتل هذه ن نمهظ-ذخأما ارد_صو الاحهلانصرمثر حرحالور هلا ن 0

 هللاو هرطاع اساغنا ميسنلا كلذتايبطن 570 رمشن اهبط نم قشني و ةرفاولا

 ند م حربالو افن-ثمتقو لك ىناهب مسصماميركسلا هعمل ة قي رشلاانر اًسيل_صوب ىف«

 (نيكس !ةلاسرهناشناتدرفن ااستو) افو فنيا اذ ىلع رمل انماعناو كرام .اااناأ

 نب ل .«ءءارهاطوبأ همّدقتو ملقاا 11 رىلا قمسس ةنتامن نب نيدلا لاس خيشلان ناف

 ىسهنيو تاقف نكس نإ م-هادبالءاشنالا ناك و س ودا اةل اسر ىلا ىفاهذصالا قاز رلا دمع



 عضو راد
 0 بئاصمو دامك كلا

 ىو ل

 حدد دوربملا ههج نمت
 ل

 دوم اهلزئمدو |
 برارعو

 تا.

621 
 يح رج ير م سم صصص سس 2 سلا سس سس رس ا رس سس يس لا يي يي بيبي

 زيزعلا هنأف كلذ قاميلق هلع ءانوأ ارثك_:اهتانعمءأوق اور ذدةعمسنا مث انسروغت

 هلوماف لوصال اانركحذ اذإو هقرةبامسدوهىذلافي رشنلا اذهل قدنملاو اند ع
 ام بحاس1! نبا شاعولو هاععيدبب ىنستسملاو د.هقلا فهلعدةعااوهو ةظوفحم

 هدحاح نيعلا ىلع عفرت لذ مال_ءالانيعانل الجنا ملعو ههناحهل ضفخو همصاح عنرف لزغت

 اهتارمصتخم عماجوهو هسيلامأو هثال-هانمطقنلت انرئاشد رهاوج نكلو ةريثك اياصولاو
 حربالو د:_بوداو رلا عم ل.ل ستي هل ضف ثي دس لازال هيناعمو هنادي اهدئاوز رهظمو

 ةنس ةءديؤملا ةفيرسشا !مانالافىل (سءرو) دحأو د#تد:سمىف ةلاسرلا مضوأ نم لجأ
 رباط ماحألو اهيل قمسأ مل كرايملال_ناا ءافوب ةلاسر ئتنآت أ ةئاهنامو ةرمشع عست

 ىن-هلاىزرابلان بدت ىرصانلا ىوضاقلا فرمثالارتملا انالومرضحأو اهيلعركف

 ةهراانهلاهدمغت ةيءال_هالا كلاما فيرمشلا ءاشنالانيواود باص ىعفاشلا

ا ىلع تئرقو لمثل اقوي لضافا!ىذاقلاءاشنانمةعطق ناوضرلاو
 ةفيرمشا!عءاسمل

 ركبىالمكحةلاسرتأشناف اهيئاعمو اهظافاأ نم ءىثىلا ضرعتاا نمترذ_-و ةيدي وملا

 دسيععمايدأت امهه ءطقأ نا لاطدق ل-ةلاناسلناكن او ميدقتلابلضاف لك ىلعاهب

 قرات تبو نيتنملا نجف لئأتتادكشتيل نيستعطقلا لن انهخانامودقو محرل
 هناصسمقتا مت (لضافاا ىضاقلا لاق ) نيت-ودلا ماج عسل برطيو نيّتضو رلا قثادح

 اهدماو اعوف:ءاهانساو اعويتياهافصاو اعو.باهاقضاو انور مب وصا نمىلا ءثو

ام الا طب ىذلاى هربخلا ليثلانةمعتلا بقا ءنسحا مئوضأو بهاومر#
 ام ل

 كدا اضيبلاهّتسض ذب ضرالاداوس ىلءىرح و هر تايمأاىبربو هرازحو هلم

 ضرالا تار: ىو ناودملاعاونأ هسعلطمىد<و ىلرحلان م برا بة ةيضفلا

 ىلاعتهلوةىهم مضوبو امتاومرشني و اهرب رح”ئوطمرشننو ناو:صريغو ناو:

 ه_-ورف_باق اذكوادك تي رات ىف كرامملا لمثل !ءافوتاكو اهتاوق أاهيفردقواممف كرادو

 نع ةنانالا اسذب أرذ بقرتي اةئاخناك نم هارمشب مو نمأو بةنتد_ة ناك ناو ضرالا
 تان” الئلذ فنا نوعضملاقْز رلاتفوو ةروتطإكمتتقو ىلا.عتو هنادس هللا فئاطا

 فرصتنو هءاضالا نمهدعتتو هعاذالانم هقحفوتا كاذلعأ دقو نونو موا

 لاصيانهدةو هانا ىرشلا نءريشلاهدروأ امرهعشتو هعاطلا نم كفرمصيام ىلع هف

 انلماعىذلا كرابملا ليئااذي آر وهظماعلىدبنو (لضافا ادعي تاتف) هنداع ىلء هيلا همسر

 ليزيلهعباصأ قلحو هداع لجأ ىلع ءافولا قرطف ااءارجأو ةدايز و سحاب هيذدقلا
لك حيسصاف ىرسسعر سك هداب.شلاءن ولسملا ناعاف مابالا

 ارونخ رشكسلا ادد باق

 ةيارلاقنادوسااامفقفد ارو كمىديؤملا دعسلاب مسالا اذ_هحربامو زورونب هانعماو
 اهنوصغفاطعا,تلا فولط اهقي راهغشرأو مالسالار وغن لبقو هبلععلق لك نم ءاشسبلا

 برضف بعذلاةريؤبىلاة بهذا دكت ايسسدمو  بصقلا,ديعسلا فءريرخ ب شو هبلا
 رم هللالاطأو رارجالاهلعوءاجامل ةوفب خديصعلا انلقو رامي دماب لصتاو ةيرصانلا
 ىرِت ةسنج تدغن ىلا ةكمقاوسىرجافدكريلاهتنعو .رامث "الا ىلع سانل اددرتف هتدانز

 سس



 ةهعف

 قبرها !ءانيا هب لفر لسفاد_هناانلعو هحا._عانحاص لكف دم لها ت دج انتو لضافا ١

 عماج ند الّماو ميظعلا لضفلاوذهتاوءاشينم همتؤيهتلاد_ لضفلا تاو ميدقتلا للح
 اودثنأو او ريكسف ةمل الل هئعلط اورك ذوهوذو ءلاهو ىرمشلا هذه ةوالح ةعلقا

 ريزااكءلا سل هعسو ىف 3-0 امقوذ فلك: اه!ةثمناول

 ما لك نع هناك رو هحورهكلل اهزرن ى دلاراربالا عب رهتكلو عسب رفذىرشل اهذهترهزاو

 كيد كا كلا مال_عاهلنارشنو ماكسحلاىلا !ميىفدب ولطاملا, ساما لاو لك ايم 2

ناعساىديؤملا فيسلاب هلل ادار و لهل بدك
 ةديدد ىهو قلخع نامزلا | مباقتب المش ساوت قو دوش و اه

 ىرثلا ف ىل'”مالنعلا كانو | نم مصاعأ# .ةهلشفو مالسسالا يش ىرقف ىهفتآ ار ارقلاامأ اهفاشك ى اللرمسلارهظاف

 ىدولان يبقي نساحلاءذهو || دعب رهظدقف ةسرعلاامأو عطاسلا هلال رونمتامهيمىلثووفثيدحلامآو عفانو لهما

 ىل-<النا هللاىلء قو || رهطادقذ قاملاامأو اهلي زنمرك ًاواهدهاوشا برعلات و تعرشو اهلمهتمهلارعو
 هتاودحا ثد ناسا 1 فاما

 هئرلا 3 حان فمريغل اها وبأاناتكفف اها الجر وب اًميدءهاو حارذال ا!سورع اهب تءاجو اهنا هللا

 سَ ع اةلود ترث اامو

 | ض سما امدهي هل ةغلا ةسسن ههقفا|هندقوهاهو 8 .دالو اناةلء ا. الواو الة ءةدااهدهىف

 |ةضو رلار دامتو ىأ كله ناك امدعيال أ: رمداوحام هريظأىواحلاو دمرأو هنومع لهشلا

 تءّرفتف امودلوهأةمعفاش ١ا|تدصمو تعم . انا هق ارو آ نمي ةرسسمل هذهون ادسف ترهزأ

 هلال_-ة_عسمجو هحارسر ود فاش ثااععإ رمضهلل اونو هلاك ىفاىفىفارلا ةءنر ترهظو

 نمر وهوةعي رسما ارونلاةفريشابهانرظان ىذا اوهىلالملا ميركسا!بانحلا (ناك انو)
 معىلعران

 دقو شؤتقااهذهىف ىرب

 هناسسلو ىضاقنا بطخ

 هعضي حالنا ضا رم
 هردك.:إل ارخو ءاشي ثم 5

 ءانهدلا هناكردصو ءالزلا
 ءامدلاو او ضرالا هناك قو

 لظلاو راونالاهدئعتوتسا اذا « هرظانب امندلا نأ عافتن امو
 الاس ردوقفأقرديأامو لاؤسلا ى-متنمهلاو ءاصقت_سالا هنمىذلا فاشل ةعهناانلعف
 مالا نهدلو ىذلاءانلعلاو وهو للك الو ةةللا نغ اهرايخاو شتات هراونأب ك ثلا لظلازأ
 هيلاو مه-الع ناسرفل انا ديم هلماكلا ةذعل نمرهشىذلا تام هملاوناو مهحارفا
 هتاف ىري ثقل عض :وهنءاشتغيو باضهااهسمب , رهتزيس-وىفاشت أب ح ربام هناقةياغلا تهتنا
 وهاهو يف ادعي قريش لز امهمملا هدمت نا قي رشااانوادآتضتقا بايالاب هّمنابا ىفاني دغي

 «اننوطعأ هنود كرعو

 هاخو ءافاخلا هلوحو

 روما او ل-هاوعلا

 اف دوصخا اوحاقعدا و

 نكرد هد 0

 ةأ مه
 * ر*رض-دقو "ولا هزو

 اهناكسس ذو امئاز 0 فقد رمشلا يضالاب مس هرئالذلق رعنبات د د ةأورلا ددع في ريشلااضانأ قل كلو رهطدت

 هيلعءانئوةلاركتاه'زلرر | ةقيرمشلا هيأ ةيعفاستلا تاانال ىفي_سلا ىديؤملاكتلملا فاطلسلا ىولوملا فاعلا
 الاحامل ب اهنع ل ىُسفَو ربر هلا ىل لع .كلهىفاهماقأ و دعاوقلاهللاثثو حاهتب او ةحب مشرف مواال

 عقودقو اذكواذك ةقطوهءااراثملا باد لا ىلا صوفن نا حاهنمعضوأ ىلع اهيفةمعرلا

 0 0 عل اودرسبتلالجايتتيرقلا وبول قورتلا ف هيانخا

 انغالاةالم هتف كلل رثالو لكك طم لا قةتاةيو وتلا تلاقالا طوس ةلطمست |

 نبانومع ترقو زيهتلابهلاورقأا اهي رظانه ىلع ءانزيم داو لماشلاهر وم حام_تملا نع

 ناو - الإ امدسأ نع هردة لج مولعرك دا غاأو زيبقلا اد ميه رضهللاروت ىزرابلا



 اهبتك ىلا عاصمالا دهام
 امر ءىلا ةحامسفلاو

 لسع كذلا 5308

 دعملمأ قل ال تىسأر
 هءاع هقمس برص ىريغ

 مونلك ةباورلا ءإعا
 ه1

/ 0 

 مر سد اًعحشللوى ناك

 ى هلو لوم تايسارلا ىف

 0 لأ 0

 تطو كسر
 تنو هدودح عاش فنا

 هدوع ل-تقلا سرغمىف

 0 ةريصتم ىلءءانثلا قو
 هنافو دعب ه#اع ماهأو

 قءرودت هشضفع تأ ازامو

 ف.صااوهاتشلا ىف ا

 تاتباف نات 6

 م-(يقربدو تادالاه-:م

 تن

 أ| نأ سيرد' نبا ماهسب ضرغل لذ ىلع هرك.شأو ةسااءاااهاز انمىلا هنرمج دوعو فاشل

 ةداهش هلذلي رشالمد_-و هقلاالاهلاالت ادهشنو ةمضاف هملع تأ ءاضقلاا ماك أ لوج
 (١ لياق نم ىذلا هلوسروهد ,ءاد# نادمشنو رد_قااوءاضقلا ىلءاهثادا نس <نيعتسسأ

 ولازأن يذلا هباعجأو هل ا ىلءو هءاعهقاىل_ه رتكص د ة:لوطلا سئدب ةرهطملا هّتهد رش
 ادهراس رعاب ارقءانلءجانا ىلا ىتهاوقب مدقأ !ىلءاوزيتو همع لك ة د رعلا متءاصقب

 | هلالض عو رديللا رس نإ «ىلع هناا فوساعب نس ةالص هما 1ك لعع ونرف هقرب ملا

 ا لست هلاورءاع«أ لوه-و لو اع هلب | ىلص ىذأ | ثي ددحل دب نم ىلع امدودح عمو

 أ | هلالس رهظدقو الفكو لرش مة مال هده نيب يقل نيدلا اذه ةرصن:ءانهل ااه دودامأ اريدك

 ظ اوددناوارهقم

 ا رق رت سلف « لطتالوألطلملا
 ةيروتلاعقاوماشيأ تاو مالعالا انها ىلعذي ديؤملا مالعالارمثنب دار ركمال_-دقو
 | ىح تقلا ثوغلا م مهءاماىلا(لعلا اما ناك ىذا ثلا وهف مالسالا عيش ةرصنب
 ان دعاس دقو انتر لزعلا مومغن ءءانمح ثءللاو فاش اان مهراصلا هتنازعأو معدي جاو ديأت

 هراهطاىف شه رشلااهأر

 لطعلا ىدا تنازل ضفلاةءاحو 5 لطان!نءىنتناصىأرلاةلاصا

 هرامنع وضلظأ اع لك دشن افهريغىلو و

 لغ-لاولاذنالاةلودىرأى تح 5 ىءزهدتعنارتوا تدك, اه

 ةبك اءاهروطستودعو تااقذإلهاابتكتلعاو
 ىللءىف كيلا ماد 5 ةمئان عد ابةماملا لعل

 3 ادد رقفوطتو مالسالا يش لاه ناسا د شنأو

 لهم ىلع ودمأو ىوطخءارو ه مهطوث ناك لاجر دمعت

 همطار هنرامان قب رشااانر اا اوخولاهوانااراش و

 ىل هيفتو أ مرتع مان ممعأ » موةنو ىلضفا دب نا هلع

 ةمااعلاةس ”رلا كل ندد طيها دقو هدضا:طقوهلانمنتف

 لزةءافّوملا فالسرأ ضرالاىف 00 انفندخافهءلاتضجناف

 « ىدصلا ان يواجىرلاانوعداذاو« ءامبارمسلا لعع وأ ىدغ ةدماخران ن نمباطيفيكو

 لحارب لعل ا!سراف ىراع 5 لقاس ن امده# ةباطي نأ هللا ابو

 ٍ ام*نملاحلاىفهيذك » ىذشا!نيأك هالة نمو

 ايندلا هيدسن تلظأ الزع ناكو هراد_ةمولعبا اعل زعلا مومغىنه«هجتاند ازدقا هللاتو

 ورشا لك قوةساو مناك امئالذةمالا تاافو هرا دياب ني_سملا ىلءهنفا نم نأ ىلا

 هتفيظو انلثا بحرملا.مامالا اذهمدتب مكس لدعا!مك-طا نا اناعو بءوتساوةمحلا
 اناا صضرالا تحرخاف انيلت ىل عى انلقو اهاازاز ضرالا.تازازو هريسغ

 لوب انهم_هجة-أامو هحاصفلا نيدامم ىف مهتغالب ةنعأ اوقاطاقبرعل! لال 00

 0 ا



 هع

 تدر ا اذاو مهدرفري_بكسشلاىلا ةصصعلا ع وبلا درو مهدج عاقل |

 محفلاةروس مهتص-م يل الندم ل ااودعما اذاو مهدمهرضخال ا ديد | قرون تدر غءامدلاب

 مهلا اوفرصاذاو لامقالاو ح هلا ةرثكب هللا هن ميسش مهلو نو دي سه م أف نايملاَل كم

 اومدصاذا ةلداماهتك اساعمسلو ةعئام فرصا كلذ دنءممودح مها نكن ةيدب ملا

 تلاهو مهفومسة نسا ا هتك ةدمهنع تراغئاران1!تناكاو ةعقاولا ثوصحلا كلن تاو ديدحلا
 مكن ع ىئخامو ترطغن ادقح و ماكل: ءاممىأرقراطممتمدسورب قرطاذاو ترمص>

 تاعزانلا فمه آر دقو لأسلئ ا كو امسىديأهلئااهق لص ىتلا عوجلا نءرصالا هعجسا. هلع

 ديد ماهر لماك دم_صقب كلذ ىلا ةسفب رشا ا انتاودءارعش ضءدراشأدقو امنلاكلذن ِء

 ددصقا كلت تاسأن مانهدصقلا٠ نك

 صاسةكجو رعت ل هالول »# نمو ىصقالاو نمر ىتاحأب

 رطانم نيملاعلا قامو اذ_ه « 7 ظان كوذ هللانا هللاو

 رفاورخح مظنلاىف هعاطأو 5 اركسءم-ظن نوعأل ا ىلع 6

 رعاش عئافولا لاو-اننماب « ةعقو ىف هفاحز هسنم تدئاف

 ءامانل تنكوءامطانمدامو

 ا”ق-فرافك ريثثن مف

 اندروالو فاخاشيرقال
 مال_لاو فاسد

 تسناود

 هشنو ىتا» لاحوأو ادوهندز

 هتسمةنامفارعالا روس

 لعامل |[ كو
 نات نئظ ىتد هء_ض 8

 هدا: تدراورباكم ءاضغلا
 بارطضالا نم عقو مث سمالاب
 ىلا طشنناف مزعلا دام

 هر مسمى قرع هلملل دع

 ساود ٌلاطس نمميياع تراد 0 م. هرسا.ةاغيا اك يتاذ عجو

 رباتمحورسلاكضاهناكنذ « ةفخاّوام لك لاروهظ ىلعو
 ىدهلاب ةلالخلا او 4 رخش افرصاسالاد_هدانةءساوضةننيذلا ىهأ مركلاهلعنع ىخامو

 انم' عدرا ارا نكي لو ادصل !مهباجأ فى اركسحملا مهب قاحامل هليقصأ!مهقومس اوعدو

 0 ءماشلانولئانر ىطأ ىتد هركفدرابلا مام هىءادذعه د رمشأ |

 ك-و عئافولارابغبالا مهظراوعتباشام ب رسناب_ءاعيرمس اوذخأو هرمصنلا ناولأ
 يتلودلا ىلع هيريخو دال لالظدقلا غب سأدقو عماةملاركصت<ة نماوجرنعلو مهدشرب
 تايقام اههريغا ف و._بلا تاضولو نِيةايبَقلا نيتاهب الا ة_-مم بار روظي)و

 ناىلا تافتلالا يركحائم_هندقو تاعامامهاود نعبارءالل لماوعلا تفرصوأ
 ةوخالاع رشف ةصدص ماكح اهنا اذلعو ةدوم لا فاصن ةجوزماةنءاشنالا سؤكرادت
 ضرغا ١ ىلا هدا ضم ماه سا ىسوملا دصقلا قناسدقل هللاتو ةدعاندنءماكحالاهذهو

 لكب لاصوالا لش لاصتاالا قءيلو ضوعامتع رسابوة هي سف: ىفةجاح ىذقو
 ةقاا ناف باوحلاىفه_دقءامويد_صتو هتف#ئاهءاهرىف ةوخالاروط_سةلاسر

 ىلاعتهل ١ ثتاو 0

 م
 (د.عس بأ هما !ىلا هل او)
 تلك + دام

 الولو همففا|ةعقر تاصو

 ماعل !تقشاوءة.ةساانآوهدو

 صضاءااتنركذو صاالاو

 رادتزوامتأو صاملاو
 برطو هتاثمأ ةد- هاذءراصاال او عا مسالا عتجىلاعت هللاو ةقد_صمتحربامةمقسو.لا لايعلا ةريلا لارلا

 عاج الصحو ةيرصملارابالاهنأ شن (اسعو) راسم ع هثاهقادوأ نيب نم انهكشيو هرامخأ

 رون ىيقلبلا مالسالا يسن نيدلا لال ةاّضقلا ىذاقانالومدءاقتدار ذالا٠ نم هناىلع ةمالا

 اورد ذو نوخرؤملاهخرأ ىديؤم اعمال ايهنءارق ةمو وئورهلالزعد هد هع + رضهَلبا

 باَكلاىف مقاا ىلع برعلا لضف نانآ ىذلا هتدجلاوهو هريظت موب رصم كل قفتي /هنأ

 ملط لازأو ةناساقيرط هبي ردت ن < حضوافرينملامهجارسلالج .روظأو ةندلااو

 و بتاصأ ةرصل ىلع م ؟رركحنو هما ذه ه ىلع هلا هلقلال- ىلا اذهر ون: لهملا

 يي ل 2



 هللدعقيو هلل موقباسناو“ي 3 .

 باكي : عمص) هدم 8

 م ل دألاثياناو , ىلثم

 هلضف ىع قاف نالو

 ناو هلأ و هكذلاريملاو
 ةرمدعا ضاعن : نءانضعب ظ#

 ءاقو ةحئافم ىعتن رحصلو

 كدارم غلب انابج ولا

 0 ىتك هل !قرظتناف
 كبار 7 2

 ة.ظاوملاوهت ءدنك ام ةؤر 1

 امتنا تا

 قعمال_ا ا ةءارقو كم
 هللا“ اثنا ةفوهناوخالا

 ىلاعت

 (اضيأهو)

 اعرافاملقتدو تعب

 نءالةعمو تنكس

 فدكف تاصقىرررم
 ما هكر ال يلقو كععزا

 كراصنا ىلكو ك. 1 فك
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 تنات

 حصص
 | رمصتلا اذهن مدياوعلا لمح ىلعةن ر < هللاو ربك أهتلارصنا!قمملاهالا لاقل بار ىف

 | انال 7 نءااوج -هييدك ام ( نمو )رصعلا اذهب هقو. .سةعراف ٠ نمتلزلز ف نورئاكل اريصيل

 وهو نيقار 0 ف.وبارق نمدزو مب رك لاثم نعود وعهنلا قسد وما كاملا ناطل - ١

 نب متمألا ىفقارع !اءارو زتاازال ودل ىلا اىلاعلا مب -ركلارةااراصنآ هظازعأ
 ١١ برعا !قارعو ني« ماحلا ىناعقجتاهب نيدلا لعشو رانملا ةمااعءاصقلا!هتا-و نيونالسا تحسم

 لوةتبرعلاةممالف نيثحىف ةمقسومملا هنسا< نمني زرابمهقلاو
 لك امو”ىدلالا هش اعد 3 برم مفاد مذلا بانت االوأو

 ل اوة:مدعلاة مالو

 لزغلاةقرهنمساءلاةدشب ه*« تنم دقدللا هداك ةااوا-

 تاءملا اهل تتذو ةىشسوملا نسا لاك !سورطلااتان_و ىلءارادزيمالاءهب مرك اف

 نيب هان ءاايدرغتاهعجاو_ورقملاىلا اهانردصأ اولا م نمامنال رك.تااهاوفأ|

 امناف اهقالطناد دع انقاوش رس اه-سورطر ود دتءدوأ دق مالقالا نسلاو اهقا اروأ

 تاةفخ عدلا ضةنمتةلطأ اذاو فاوثالا رئامذ نءامتاذف:نم برعتىتلا درودسدلا
 دقو ىسوما!برةلابريست لا دور و هلعمي ركما ىد_نو قالطالا ىلءءانثلا كالدباعصتجا
 فهاّدلا نم بول_ةلاىفام تأةطاق هلومةتاعدن تبهو فاتته يو دلدق عاسمالا,ل-

 ءر كحال مانو فدو يرد ال ىلا ىف وعمل اةقوش لاف ى-سوملااهرسشن عاضو

 قاوشالا ىدامص هءلعماحو ةدواا|ىناعم لءعيخو ةبيحملا بانطادمدقءاندجوف هلاشم
 م-قر نم تالظا!ىف قربا ضءوآو هدرو ءاذص!| ل_هانمىف هللابدعادق اهنمهد_بوف
 لق نم ىدوادلارسل ارهظنكساو ىو لاثموهف هدر مطننا احح شاق هروطس

 سائيالاما 1 هر وط_بسانك نمتتفلاو هناك ميركيأنءاجا1هلوسرانقد_صو هباطخ

 ءادعالا تيرضف ءالولا ىلع بول ةلاَتغلاو درا نب_ءلا ن نءروهامامنم ام 1

 ةمافاللب ام_هدحازتمال لدا او هل_بداا|ثتسماو درايديد_-قد_ىملا داج نم

 دقو انا داعقم ةوخالا مامزو هيام والرد ةفااءد_هو دك ارلا ءارااكح
 ةراسشالا انترسو اننءلع هللا نمهدق ىخأ اذ- هو فسوبانأ لوة:نارقملا ىلعزيدعت

 كك هنا العو ضرعلاب لوطل اقباط مو 1 ءالا ضرأن 2 هع ردححاا

 اع ضرالافف سود اكمكادك و ىلا ءتهلوقباعد- ةةيانبلا هتلعتدت ميركلا مسالا

 اةفشالا توترك تا لانو اهناف ىفهنع تضمن امانقوي-لقفنافءارق

 ثاو هسءااذاربطا اممكجا سي ر ضفنت ت-ربام ان ءاه-.حراوجو املادمع سد ىف

 هضران انروقناطلم لزنتو هيلع مْ نا ىف_بوملا ضرغلا ل_بال ديالذ الفاس ئف-عمناك

 لء-مي لو ناطلسنءاهبهللا لزن أ ام ىتاءام-الا نمتنك ناو نارا لءاوع ايف سرغنو
 ل_خادلا برضل اعامياو حراولنا نم ضرالاريهطت ىف لوخدلاءنيماودلا لاغثالالا

 [الو اسقرو.ىلاو يملا نيد توكم التل هل-سنادقو حرا لك ىف ناد هلا سلمي

 | باسناىفف رشب رس« ارصنلا ىأ نم همهديو ابيرقٌكلذ ىربو سكملاه اك نأدي
 ا

2 



 ١؟كه0

 نم مهدالبروغشب .ةوسنسلاو ةلودومرافكلار ودد»:هلماوعتارمدو مالسلا هملع

 نه هناف ليدسرصلا فذ و ارب هلال سس ف دهاع ح ربالو ةلواممم_مثامد قايرأف ثر

 ةيديؤملا انةذ-ثع ىدةقاو هماظتىلامثعلا كلاب مصسلاو هماقمدم_م الءىذلا
 ديالو لاه نملوةبك امل ةداعسل اهب روي هتدعاسو كيرش#هءادتقالا اذ_هىف ىمقلاو

 ىدكراشملاو ةلويقملاتاسوتفلاالا ةذ-ثملاءذ_ميءاد_ةقالاد يقسو كلي رب سس نم
 حرأتت ىدم_2 بازل اىلا:_ضوافااهذ_هترد_ص هلوسرو هللا ىذربام ىلع لويقلا
 اهاناجو هلا دلت نامةسطلا اه ابن نه لودقأ |تاهسن مسنتو هيلع مال لا بما

 ايعرك را هد الدرر ولو هستمدى د 20 تك نانعانةلطأ ان

 ضر اوءىلع بابشأاريضو هنا كلرقلا ع بصق هن قلط أ امك ىلا ءاشنالا. نمو) هتامقىلا

 هكاف ناكل رخام ىذلاءاذنالا مط 500 هنادصم نسا#وه سفك

 هقارو ىف اعنا: دوملاتارمنمءاد-هًامدو ر وميركلاا هاعلىدنو 8 اودةلتامثالو

 سائالاتاننم فةئادقو هقاثسمو:دوءاناونءهناانلعف صال_خالاراعش يالا
 هتاركةيحمل عورففر_هظوه_فافوطقتئدو هتايلال-ف لنا! فانكحابسرغام
 نيهورطضاس ىلءهدوطس مةرففانازغتو دو رولا دئءهضاير نمر وشنمل ارهز انفطتق ف
 ةركصذت لواما هنا انلعف سيل ىذا'هنساحم عومجانعلامو دود_كئاو ضراوعلا

 اهكردأول ةعمل هذ_هاذلقو : ةرص.خ 2! سهدملا اشير ف همكح نم شددآ هذ انرصمتو

 ءانسااملاةأ دمعسلا ىذا ةااوأ ةءوق هةمرح كولا !حبارسلاهو هناسارمهقل جيارساا

 اهنم) ةيدمفا راونالا هذ_هدنعة عج كمل
 هي ابرصنل اهل نكت دقو نيكرشملا لامةادرحتتر امنافب ف ومسلا للةمرحت بي رتنعو
 ناساالت اران راذكل ا ىلع رحاابامعىف نيا اودلا فومس تحذقاذاو اهاطلسدباف

 نس<امانهرصادلا نعلضافلا"اشنانمو) ارايدني رفاكلا نم ضرالا ىلءرذتال رصنلا

 (مةةسملا طارصلا | اده ىلع ىشمىذ|!تاموتفاا فأن ءهناف ميركل همس هب فسد نأ

 هلآ ىفو بك اراام_هاطعأو بتارلا سةملاةل أ ىعو دالدلا ان اطعأ دق هقاناك اذاوهو

 ىلاءاملانم ح ىنموقلاَدثا ىلاهتهتلاولة بنمو رادلا ىقع نما اعد شف براهلا نعاظلا

 نيرادلا فنيمركملانم هنالعيو نيلاهكلاف ل املا نسح ىلعهسف:نطوب باذحلاف راذل
 هرك ذ عا م-د:ءابرط اذح امرنا درع تكرت و هرصنةوال+ اهوشانفومس نلت اطل دقو

 ةيدنواااتامرقتماهو ناب رغلا الت صانتقال امعتجا سي رانماه_دحراو+ تضفو

 رفصالا ى ظحىذلاد_هاملا هناق ناسرفلالئاقءهثا دعانمه.رتل بام>الا ل زانمىلا
 لودي حاد -:!!لاك ور الاتوملامهقاذأ مو وساق رد نمو هاا

 ارا تس لع و لعد حرش 9 عقر هددعا ةرمصن دلومتو ددصت رم يسب الأ

 ىنامعلا ه- عدقمو كزاصتا هللاز رع لاا نا سله لود قح ىديؤملا انرظْر دكا

 ةحوصحس دعا لل للك ا ررةتوان دنع ثيث دق قات --الا ةهج نم

 داهدلل في رشا ان مزع نومع تافةتدقو (

 8 ل

 ىلا مالاو ضييلا مانالا ىلع

 قارفتاهن: هرهذ نا دوام

 م كنان ا كلافطاىفو كءموءدنتن

 رادو فارسا هي

 مدقاو كناطلي

 عطقاو كنامز ف
 كيك ني ع

1| 

0 

 دووههال اقول 5 م هيراد
 ع

 دود هنا ةطلاخم هلمزازهو

 0 دو-ااغادمإل]

 هس: .
 ةريشام



 حرلافوبورجل

 3 كلا

 را تاتا را .,

 وقنالا

 ضر هد داها

5-0 9 
0 
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 | لك كالا ارفخانارأالاثمهمرك آف سفنب م_طكستو اهفرع بيط نمقرسنكلوفيطالا
 وناكو رينءاهسورطض-واهروطسدوسنماهءاذخو روتسةغالبااب><نماهاةاي رق
 0 1 نو ةدوا١تارغ هقاروأ نمرهظأو أهقل_-ُههف اة طءاتصلاا ههكدرو

 وهوهنا شنان اكو اناعدقلو منام امواخو سار جوايا مالا!ىلالوخدلا
 بسن ال لضاةا او لضاف نمالاردهيالءاذنالا اذ_هنااذأةو ربا ادةفيرمشل انترض

 سمدانءارو 0 د -هدنولا ري هذا ىف انازغتورصا.:لاىلاالا

 هقار وا سورط العن ,.أ حود لكس دوو ميد رار داتا دهاناةف هتغالد

 هدحاصف تااهو هروةةمرهز ىلع هدو ر ودنعءضد ر آضورلك لفطتو هروطسن ارب

 صالا ىذقاقا !اهيلل اذ هيا فدعا! يفي لذ ناب ءاارهد تءاح ىتااةغالءا!كلو

 ةفالس هذ-*و نبآنمل !|ةنل_ةهببطت دعما :ةرع بط تل ناسْة_ستهمضىذلا

 فاما هدمازع كده رغم اذ_هو نيةفادنا ل- هأثآشتا اذ !هتايناطلستيرا !وءاشنا

 لوساو نيكس اره-نملب اء ملال رطل اذ_هلطباو نيكلملانبد لودقلاو

 مك لء م هاعدقامسيأ تاق ةعالبا!ّناك انامعاميلع نطل راع 0

 هاعبدب ؛ قابط عرثتو نعاطاَك قع نءعطالان |ةودرا عمدر رزع ردتٍلاثمن م هلامق 5 اناطلس

 حرام عاري مان اسلع سانا ءبرطأو ل ا هرثأن مل بنلا فانك أ 0

 البز اهجاه ناك ةسناع ساكب ةفيرمشلا ان

 اهكشادخدوا هب تذآو ناطنتإ سانا نم نييملاهءاتكحؤللامالا اذ_هرثك ادّتلو

 نعااناف هلاكي رع هوحءالتلاطالا ةمسشخالولاًسيأ با اولا اذهو ٍباَك لج !لكل اذاةذ
 كلما ناطلس 1انل 1 معأ هقاومريظنة يرصملار ا اددلا نم اعلال_خدام

 قفاطو الوصومةدا اعسلاب

 وبأ هللا ىل_علك رلاو»و ساو باص ن مدرو ةباكمن ءانا را

 الو برذلا ةمضامداهللاق هئازعفوم.تاازال وذو 5 جري زعلاذ_,عسراف

 مال-بودربة وا اواناوهمال_بهصخم بركلاومل--!!ىفنيةباطتمهمادقاو هد ودح جورب

 ةيظاومد_:ءاربىطن:تامحتو ماّهملا كلذ ىلا _هثالا اهاو بق منت م صر ءامدادو ةباقسسو

 تامقءلادنال_قىغيرو نامزلاد- 0 مالقالاةن سلس هللا
 اهريسغن نعال_س نم هدو لو زرث ريو سمي دكر !اوذالا كلذ ىفاهقد_ ص هش و

 ىلا انردابف برغملا جا ةمصولاىلا مك ضو افمتدرات ى#تتاو (اهنم) سنولو برغااى ا

 -20- دقو 0 0 تا هه ناف جلو 5

 اكس. ةءاندو صل نوكسحم. د ا

 ىرما: ا ىلا هلا با ذحلان متدرو ةمتاكم نءانا بج همك أم همو+ لوسرلاو ناكسلاب

 ىنامعلاهريسو ميلسالا فرشرانمةصوص# هناء تاازال وهو نام عنب ديزب أ نيد ##

 شورذو مهتم ىف اعم نمتدب لك ىف ص الخال ءارعشو مدقتلا:ةدوماةعد ىفاظوت#

 داوهطا
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 دمشتو هدعاوق عارف عرشو هلاثمعفرىلا رداد و هقوق- ىءار نملوأ م طمعالا غكينامإ نإ

 امسحاتا هللا هديا دقو رغافرقلا« ءامو اننقسو ةوصأ تك ىنذاا عشا اذه مهاو هلا

 هاب ام هلاك فر ديلا اذ_هوهد- هب ردي أ فريك الا هربت تاغ ركش الةتسسىوجلا تاننااو

 (:ةذشا ناكفءدلاو ةام ىف هاك اسو هتللاككل!ناانلعوالاك هللا هدازف ادم ءاامث هللاىلاأ لو

 دم_مقأاتدب ةيزراولا تودباا فوهاهو همظن داخل بدال: ةعلسماب انرأا مذ ةقدرشلا

 هتيئاصاهز لاكلا نكناو لاثءلباق نأ له هن سا والاك نود ةباتححمااو
 لا كلر نيكس“ ناو نامزلا هلق طر ادةءمدلاو ناكو لامكلا اذهب تهزائتمسثاخ

 ىلا مالقالا نسا تدّماو لاول را املس قءام ل

 ره تاافو اهتامكر وطسرب ا: 0 قاروالارودص ت>رشناو امتاءةفرباحار وغنت

 ةوهقبةيوذلا دباس رهو درغةين.هلاىديالاالا اها سداىتلا تابب رعلانال_هاهمالقأ

 اد_اة:بتكناىذلامامالاءاجو رهزدةروم:مارهزوداعد_ةنامزلا بام-ثناف ءاشثالا
 هةيمآو فو رششلارسلا ىلعةةءللتاوهاذ_هو هد_.طةتبىذلامامالااذ_هءاغلبلا تلاق

 ى- < هللا لوسرنا مزه

 كسلا مل-و هيلعهللا

 هزه ةءامقلام مويءادسشلا

 ماكل جرو باطأ درعا

 ه' مو هسه أفراح احرسمأىلا

 ةزع ميمسنوكت نادررثزا
 اث هعسسقو 2 0

 برضا ملأت تناو ةدام
 فاسعو دسقلاو 7

 17 درطتساوأ اهلا نءزي_طاد_قأال نابطا لاق هناا ىف سمت نا هدمشرو هنوءأمو لذلا اح لَدَعلا
 م سافثلا ارشاعتو

 هز ود مه هردر د _:ءريشز هش داش اممارغل_رتوأ اح صواحرهداز حج رغث صور فصووىلا

 ا لام الا بانت طاةنتن هرب رخ دعى هللا عم تطةساهثي دحءاز وللا تعم وردا ادماحلاساديدهتانع بت كوأ

 1 0 ند هىللق عما تاخدئشخم لك لاقالا ٠ هزه هزطو هلمعت هلق خر لقمع ءاامىذلا .ةةادنان

 مدنع فو كل: ولو كا ةقاروالاني طقازالا اع اا جدد م لرحالو ركع ت1

 4 رخو هلها عدو نا كل ذات لالا نون روئمْولاهلباَمأ جلا 2 واو هن ,ردواادك اوماارخأو اهم ٌدَقاحاصلا اهكردا

 تومللادعت_ م. همند نم ا نيمالا هناف لاصما فا عال كلذ تويئاد» ِءاَقَداا اذ_هو هلاك فرت_ءادق هدلاو ناكو

 فسلاو هاك ن بدل ىقىلءأوأ ىلاعا اهّتسبل ١ رعلا قيثو نا تيئدََف ةسقيرم ثااانترر نصى فرصتن اىذاا

 تدرو'التلاطالا ةءثخالولو ىلاّقا|ىلامأال ين | ىلامأ هءلاما تا تحص فب رشا انناويد
 نع هناك ام هو 0 جسسنا ءاشئالاةعان كك هلاك فد ؛ رشاادملقتلا ادع

 1 ءااكلملا+_كاكمن ع اناود ةسوسرلا ثءعن نء هارب هللا قس ديؤملا كلا | تاطلس طاانال م

 ضرم اعلا هدو نملاون لاني نكرر كال ءىس ه دك ساد لازال وهو نولا بحاص
 باوصااو ف . . ا

 0 ور 1 كاس 0 متاهدجاانةمالاو نزرب ىذ نبا ف._سةسنادع
 وثلا اذه بل, الن ؟ لأ اهارج_عال تكرتولو هحدع معلا دوسءاذثلا مالقأو صورطلار وطسىف ىّت- ري *ا هذه 0 ١

  3ده : 1 : : 4 ع م
 ردا غبالنأ بار ىةرؤاسس هبدوهز ودي و ماتا فرش امة صوص ةتمركملا هنا.تو سو رلا بيش

 صالااذه ى 2 . امي . . -
 ف 3 امنا ب بايلا هنداهش مسر عضودق ةّدوملا دهاش واد انرد_صأ مقئااول.مك.دا | ىيدينيب اهر وط-ىلايل

 بطرلا لدن كلذ حاردأ ن يبرأ يامءامثلا برط نمو هناكرب وهلا ةجرهمعتام مالسلا

 ماتا نس هنا ارعا بءط نم  صلخفلا نحب هبمضيأم ةدوأاصلاحن -و هنادقت

 لاذملا دور وهلعل ىدننو ماشا ةئااداوسريغاها سدا ةنوصملك قاوشالا تاعم-نمو

 با بك الأ اهقفار دقو سيتعواهدقي نأمي_بنل ارو ىتاانداعملا كلت ب بيطىلاعلا



 باوصاا ىأرناؤ لب
 تا تا همااىهالاو حرذنا

 ىلاههناءاع

 (اًذيا هلو)

 ا[ راع تكنو كلامو
 نءمءمصصقو كالاع.م
 ىدغول اتقو 26

 امودو 535000

 02 هيهض سم لك لاكدَر 0

 تد-هأ

 تاطاساا

 دقو تءضرا
 بقع مورو انت

 هوجودرايدلا لع ممظوو

 راش 0 تقلا كام راسا

 ند "را

 تغازو ثيدلا لاو

 بواقلا تئاطو نوءلا
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 6 سوف ل

 لعفااىلالوقةلازواترلو

 عاقيالاىلادمعولا دعتيو

 راغب دفا أَن , اعله كيزناجت

 هن الث اههودو ه- ا

 ا نءل_هعتمم مانأ

 ضرع نكحور ماهي

 لاوهالا كف لاا رم

 كأناهفتناامو :ةرمدعأو

 هاهمخب

 فورهلا رفانتنم ه«صوادرماا ةحاصففديباةلك اولاقاك ةلك دمصتاللاةي هناهدرفملا
 ةعحدف 7 لاق مالكلاو ةملكلل خةصتوكت ةحاصقلاا نال ةعال ملام همسعأ ةحاصفلاو

 فاكر تشاو ةغملب لك لاقبالو غم: مالك لاقبف مالك- !االااهبفصواال ةغاليلاو مصف مالكو
 دقوداب عنب لوق خسلبلا صفا اثنالا - نا غسا مسد :هاك ةملاةمفام مب ملك ةملافدو

 هنمو اذهلثملاف ادام لدم لمقف عمسلا ىلع فخاملاقذ عبصسلا ن_سحأام هللمق

 هب ىل#ت ار اوسناف داوسأ اراعشد ةتاساو دعا روهظد:ءد- 1 1 ع ني تك ام

 رصنىألوق هنمو لدللاة ب [ىعتو لم_سلابصئتق هركسلاهذ_هودتز هرمغااهدسه
 بوش مالا راج لولا ىرسو مهئاشحا فيعاضتف لشفلا بد ىتعلا
 هناطمش هن غ زن ىباصا !لوقد ةمو هرو ري م«لعئالدخلا لويذو هدو رزه منع راع ءةالا

 كتدعمدوو هرأ/ناورصلا ىلا ناك نامزلا عبدي لوقه:مو هناطشأ ىجلا ىف تابماو

 تا هرثأ فدسأا نم ىأز نو هقلش ترودتد-هو هقلاملن اوثمللا و هريش

 باقعو باصم ىف مك ىهو مك ةعاق انمقاو و هلل اهجر لضاؤفلا داقل الوتد را

 لالهااناك لمهالا ىدبا اهتدضخاذا هاو هماع ةءاهغلأ!اهأةءاهو باقعف

 ه0 ناار فرت دونا لاء انا ن تالا اذنه وابو .ةمالقاهلا
 هلةلثىفو فيطةرو ز نم ىخأ هبااطمفو فياض ةأطو ند قدح اة هادم لاردل

 لاةمردصىفهلوق نسأل افهلدمو ف. نمادعلل عورأو فمصةيادك نم عرم.أ

 ةنسالاو اهيرقنم ترفنو دومغاانمتف:ادةفوء_سااوادانردصا ىناطاس فو رمش
 نيدالة يلا تءمرسذادق فوءسلاو اهلق نمءاورالا ىلا تةوثنوبولةاادراومىلا تةمظدق

 اهننةب.طو روغثاادرب نع تضرءافنيإسملاروغت ىلع فاةثالارح اهاد_عو 5 ضءعران

 ددعنعلآ نم مهفاملاطءالاو هناكماةوقو هنوقناكمان رهظاسأن مالا مهتمامةأساو

 هل-ةذ'لمأ: ما بطي نالالا انههءاشنالا نءاري_ثكتدروأامتلق هناكمن علب مدعلا

 ر-ةااانالومداة:ىف هنأشناامءااذنذ د ومنا ضارريىف هزاتااىلا روعأا طوطش نم

 ءاشنالانيواودةءاصصن ىفاشلا ىزرابلانيدمت ىرصانلا ىوضاقلا ورا !فرشالا
 بارنمهقاةحسسا ةيترىلاهاناصو دقو ىلوق ةوهو ةسور |ةيمالسالا لا اما, فيرشلا
 ىدذل ئشأملا هناك ىلاعلا هدب نع حي رخام لاك ١١نااطعلامكلا تاحردىلا هانم قرو ىلاعملا

 ٍِب امسذال الو هناطلس هوقو هةغالب رهاطلاد_ءعنبال الو هلاودىلال وخد بءاصألام

 خاانولو هزيستو ىزرابلا فرش ل ضاملا ىذاقالالو هدملتوهفراطىف هلاك ىشامب نا دوت
 باوبأ عرقالو دو؛ءاارهز لوذان ارآقالا هرعت هس رط ماك قرثنام هدوهد :رثصححف

 نع اهجا نه ناك اظاهنلامداجأ ال ارينم م بالو روم.دريغب اهتدب لٌحدو تدفقالا ملطصملا هما

 ديلقتفاناعت  اماءدمو مياستلاو اضرلاالا منام ةيدم#لا ةحاصفالءاغل ءلاتلاهو ممنست

 فيرعشلا ءاشنالانيواود ةباصصب هنأثهللام_ظعىلاكلافرعشالار ملا انالومودوهدإو
 هنم م-رو ملعلا فرش هللا ه مهو ىذل|تنءاان 0 لوقوهو ةسورولا ةءمالسالاّكلاهملا

 ىف>امو تببلا اذهل هللا ةيهركسنتل ههنا كنت شان مالسالازعباشم نم لك لف تدم لك

 نا



 األ

 نبني رقاا فهلا ةمنئار ةاررخا ىفددا اءزلا نمديالو لثملا نمرثك انوكيالو سادالفةناثلا |

 ضرالا شدو هنمنرطغ:د تاوعسلا داك اذاأب_ثعئجدقا اداونحرلاذ_ئا اولافوأ|]

 نااند_دعأو ىلا.هتهلوق ة-كااثل!ىفهلاثمو ىلوالا نملوطأ ةمناثااه اّد_هلالارختو

 امم اوما اذاو ارفز واظن غتاهأأ عمد عب نأكم نم هماراذا اريعس ةعاس اي بذك

 ةقااخع لمان لك نوكم تاءاغنالاد عاق نمو ار وءثكلانهاوعد نيئرقم |ةضاناكم

 - ا 0 .اييعم تاك ى رخالا ل لا نمناك اذا طفالا نال نمل اىفاهتريظنا ٍ

 0 ا ع حمطلا شاعرا 0 معو مد 0 ل ا
 قءهاظو تما 2 -- 2 و تا 2 00 4 3 6 1

 را ماا 00 0 0 ِ 1 كا 2 ٍْ
 اهقلادعاساتا ل | 18 9 1 : ولذ : فتولالا .ذ 2 ّ ا 5

 ىل موقلا فا 0 كانت 0 |١ 8 أ 1 ع 1 0 1 5 ْ

 0 0و دعا أمل ءالوقلل-*هبار ءال :بولمم ىرثالاهدص ١ ىلء لاي !كلذقاضو ضرغلا ا

 000 د سفل ةروشتم دب ارك -تةم لوالا "انا نوكحتنامزال تاوهامنقأامو تافامزأ]

 3 نمت او ريسغت ناز وهف ريبغتلا ل-عى_بمعصسلانا كلذ نمو قافتالا ضر_غتوففةوم ٌْ

 كلذ نذ دارفنالاةلا-ا,يز والام حاودزالاةلاحايذز وصف اتخذوا ءل_صاغلا ةظفا 1
 نم ىهىتا'لا.ةدواولاتاو ذنموهاموءاملا تاو ذنموهامل_ماوغلا فنوكي د ةفةلامالا ْ

 ىلاعت هلوةوغ ةقفاوملا ل جال املا تاوذ نموهام ىلءال# ا. اابةكتوواولاتاوذ ا

 لع ىنئاز 0 هناا لحال ءاملا تاوذ نهى مام ىلءالج_ءاملاب تدّمكو ىب مضلاو تاما ىعماذا لدالاو ىعضلاو

 لا « ىهام ىلعال_د«املا,تدتكو واولا ت اوذا يف تاممااهاصشو سوشا اوكاذكو ةقفاوملا ُ

 81 أمول- مالا ىلئاموكي رن ءءدوام ىلاص:هلوقوف لوه-ةملافذ- -ٌكلذ نءهز ءامل!تاوذ 0

 راوةىلاعت هلوقك فرصأب الام فرص كلذ ن هولداوفلا قفار فاكللات ةذح كالق 5
 1 0 ارب

 1ك فرعءولف ندب: | لع أملا عسب ءئتولو ةع ءركلاةروسلالصاوتةقفاو ل ةعيسسلاءا ردا! ضءب هفرص اريراوق ْ

 امآ 5 دةارابدلاءزوو ت0 مءاجامتو .اريثك هدجولزيزعلا بالا ف كلذ 0
 3 اخ ناس امءز || ةقفاوملا لال هنكاو آن ءهنال ةلءنيعل_صالاو همالزيعلك نمو هماااوةماهلا|]

| 
 حا لاكشألا 3 ترغب تاروت نءجرا ل_-وهيلعهللا ىل_طهلوق هدو همال لق

١ 

 - جان وا 0 ا د ءهنالواولاتارو زوم ْ

 3 320 فاالا فذ نكلو مكو ءداواملصالا مكوك رئام كرتلا اوك رئاو موعدوامةثيحلا |
 نداوقلاو 0 لك موش رح 3 لصاوفا!ماكحأىف اناؤم راع دعنا تءعمو مك وكر تعم قاذ:الالصعل أ
 كأم غلبي نا ىهةسغاليلاو دصاقملا ف ةغالسيلاءاشنالا لع نع دارملاناءلذ نمو |[

 صولاشة_حاصقااو لالماري_غنمةلاطاو لالا الب زانجم اعممدا م هك هنزامعب 1

 مهم اعمل لاعيو ظاسشلالا و ة_داصقلاو ىلامااىف ةغالبلا ل قو ديقملانم ءمالكلا ٠ْ

 ديرتتنأو ةخيلبةلكلاقيالو ةصصق لك لاشي درفلاقعقتةصاخ ةحاصغلاو غسل د ىوعمو ؛

 غم



 ةاسسو ده.

 راقب تعم هول

 كودغيو تطعن 6
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 هيف تلباق ىناقنينرهوج ةدايزب همظن ع صرت قاضيأأ اهسنلانباثدب : ىلع قبب زيع دقو هدب ىف

 فاضي همسنلا نب !ىلعة دان زااوةعب رابةعبرأ اولياق م وقل ةمقب و هينا !نباو ةسمة_خ

 تبلا 1 هواهريظتدوقعلا قعصرامةيد وان |ىردعلو ع.يصرتل اوه ىذلاعونلا ةسرعست

 ةنزاوملاو عسصرتلاو نيكحلا ومو زالاوو-الل!سا:خلاوهنروتلاو ع.يصرتلا ىلع ل وشم

 ملعأ هللا اومادنال اوةلومسااوريظنل اًةاعا سهو

 ه(عمتلارذ)»
 « (مهتلاو برعلا ىف لعلاك ترو * ىمكحا رهظأدق ىعطظ نمو حم دب

 نم مهفالوأ عاصم اثآر ةلالصا اوذففلاقي لههمف فلن او ماهل عيصمن مدرسا حملا

 لصاوةءاع«دقلاةفهنانآ تادقباك ىلا.ءت هلو ةدْك 2 عنص ىذلاو هزاجأ نم مسهنمو 00

 عصرملاو رطل او ىرا اواو فّرطملاماسقاةعبرأ مس عصصسلاو كلذز واكتن نأ اذل سلو
 همالك ءازجأ ق ماكنا أي نا وهو تايعيدبل ماظن شالا ونم ىلعو فّرطملا لوقالا مسقلا
 ىورن وكب نأ طرم 3  نيعمددع قةرو هالو م ءضو رعةدْر نر ةنزتمرسغ عاصماناجذه» وأ

 "رولا كةاخ دقو راعتو هتتن و رتال مكلام ىلاسنهلوقك ةيفاقل !ىور عاملا
 ماتين ل وقدب رعشلا هله مالا نمو لام الا منو لاحرلا طخ هياذج

 ىدنز هب ىروآو ىدع هيض اخو 03 ىدي «ترثآو ىددر ههىلكت

 هلوقك ىورلاونز ولاىفا تريظن عمة. رقاا نمةريخالا ةظفالا قت ناوهو ىز اوماىناثلا
 ادم طعأمهللا لو هيلعهللا ىلص ىلا لوقهئمو ةعوطضوم باو 5و ةعوف صررس ىلا«
 كاملا طاق رهدمكح ىنآلا تاماقأا ىف ىرب را لوق عمو اناناس عامعأو امل

 نءو تءاشااود_ءاحلاىلعرو تمادااوقطانااب ىدوأو هلوقو طساو ضرأ ع متنا
 ىنتملا برطا!ىنألوقةي رع ءثااهتاثمأ

 ل+فرحلاولغثفربلاو « لجو فمورلاو لذ جف نكف
 فرصنلا ىت-.ذاقا ناترب اغمتاةدفاق دبل! نمفصن لك نوكيتاوهورطشملا ثلاثا مسقاا
 مات نأ ل وةك مظنلاصةخم مسا! اذهوريخالا

 بهذ ىه هللا ف بث: ص هلل د مقدم هللا مدشع مريب دن

 تاتا هرشا!ءاشذالا ناوي دئشنم تنك ذ دا او تاقهيلعمالكلا مدقت دقو عصر 1 عيارلا
 ىلع ل ديتارقفلارصقن اف نغلا اذهءالعن ءاهتذخأىتل ادئاوغلا ن نءهملان دوج اتيام عج

 كباسثو ربك.ةكبدو ردناف مق رثدملا اهي انىلاعت هلوقك نيدلك 0 لقأو'و غذملاةوق
 ناكو رثكحالاوهكاذ لع دئازلا نكل و رءااذار ةلاىف ةري_ثك كلذ لاٌمماو رهطف

 رب رب ضرالا مسطاد دهم هك ارّن اةدكعتك هلوقك كلذ د نمرثكم نأم هلا ح.د دب
 در دامىلاهةوثتلر اك ١كالذ ىلعدازاععم اسلاذادّهلا اولاقن 1ك رب_#ءامدلان هلزدو

 دد-ةدىلوالا نات نئاثلا تركت[ ئسحإلا# ةفانلا رقفا |امأو هععت ىلع دياز مودم

 نيدنث ا ىلعنئار ةااتدازناوةذللا بهذ نة ءفاقلادوجو عماس ١! لعد ع.بالثلريثك ريسغ

 ىلءةثلاثلاو امسنىلوالا ىلءةنناثا ١تدازناو نيل اوالاني_:ذد هرقلاى :واسترضي الذ

 همناثدل ١
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 ِناَكَلا فة في رشلا همام نمو د_ةعلاعمصرت هلا ةمنمذوخموهو اعيورواءغزو ىلع

 نام مهباناامءلا نا ىلاهتهلوقءلثمو مح قارامثلاناو ميعأ نار اربال انا ىلا هت هلوقزي زعلا

 عا ند هلا هز عاضللا !عبطي تاماةااىفىرب رطل !لوقهمءو ماسح ائماع

 ةداين اذ ناك سانو | هل اَممو 2 امطك ع.يدب ةدابر عمصرتل !عمناك تاو هظعورحاو رب

 سارفي أل وقةب رعشااهتلثمأن مو ةدسح

 بام نييلاطالا:ااومأو « ةماركن ييغارالانلاءفاو
 رعءاشلالوق هّمو

 قذاومفاومنءمك اهلءلابو + قفانمفانمنممك اهمونامف
 ظافاالارارك.:نعةرايعهضوشحلاو ودحلا نمةقب طق يذل اوح جاوتلا| اذهىزريملاو

 ىت-زدقلا ىفاهاباة تت أ اهاوالا ةظفاب هب دد_صى قيال ث مع عمصرتلا نم تسل ىلا

 هسغلا نبالوةك برمضلاو ضورءلا ىف

 ىدعملا هةر قرحرو « ىدت عماله ف سةر قبرك
 ْئدو قمر وقدر ح نيب هإ_صاحهمف:هلي الا ناف هظافاأ عجب ف ع.مصرتلا عقو تدم اًذهذ

 ضورعلا ع.مصرت ن ملا هّددب سارذونأو ىنةعملاو ىد ملا نيرو هبيسو هفيسنيبو ةرهوةرج

 8 2 8 2 6 ىدزيتلات دب ووشملا هيلع خدقعا دنا! فرح همظان «سنر رك ىف امثاادهاشل اوبرضلاو

 هلوقع..مصرتلا ىفىل !نيدلا

 متامب رحل ارابغبرئاسو #4 فام يضعاار ارغب رساح نم

 ةباغلا نكلواميفاوحماست دقو ب رضااو ضو رعلا عمصرتث يملا اد_هىفهتافنيدلا ىنص

 وثلاب هدب ىف ىأ هناف لذ نءزحاعريغنيدلا يد تال كلل وناا اذهمظنىفهئر رقام
 مهتمعيدي فهومظنوهلاو رصس نايم_ءلان اك هاو برضلاو صورعلا عيصرت مد _ععم

 52 وذو

 نكعمعللا كلاذل ىدرتتو 0 ىعمتم عدرلا اذا ىنررجمف

 :لباقمىكاذنكل اوتيبااظافلأ عسج ف عقاولا عسص رخاا ىلعذايمعلا هيدهشتسا تريلا اذه

 ةرامالانأف فات امهانسمن ا لاقوح راشاا رفعجوب أن يدلا باهشديشلا اممتءرذتعا كاد

 ىلصوملا نيدلاز عيش | تدب ولاجمامميفرظاللةربدقت لك ىلعو عمجلل ةمئاثا او عدرا كوالا

 هلوق هن.هدديىف

 مهاعرس ف كحاوعدبا مك 5 مهظفاّردنمالك اوعدرك

 وشما هيلع خدوك ةظفل هتيب ف ررك ن كلو برضااو ضورعل ا ىفىتح عصونيردلاز عشا

 ضيرعتلا تدبىفىلوةدءبهيف لوق | ىتعيدبتيبو هلل لاك او فو نءودو
 ىممن تاغاو ىردق عذرتمكو * ىمدهتاثعاو ىرهثعصرتمن

 اذهقوةسفو همطان نآأف هسناا نب اتدب نساحم ىلع هشتلاك تبلا ادهن ساحم ىلع ةلدعلا

 لخدأامل هق-ضءبءسنمالا مهما هعمنوروكذملاةعاجاامأو .همظ:فعوتلا

 ةظفايرثنلاةرقفواتيباارد_ص نم ةظذا لك :هلباةمنع ةرابعودعمصرتلا ىنعأع ونلا اذه

 نالفىلا ىلءو ادرثا ىلع

 مذ ع قوشه يصمت مال_ى

 اك ىربيو اهذغ ئاوملا

 ا او ع
 امطتوارثت هثثئاو اهضق و
 'ارغلا هند مصقةدهعىاناو

 هع

 دفن كو رمغااهنداناو

 مالسااو

 باكباوج قددصىلا . و
 ا

 هروب

 النمباك ىد._.ابىاج

 هلةياغالو كن ةالا ل

 576 ندع حرا كرا

 0 حهرغلل بهاتلا
 هلهقتا كمن ىذلا مدا

 مود اح صو هءف دعساو

 0 كاءانوثانو كئاقز

 م ادعي رت ىلو
 الا ار 1

 مانالانملقأ لارا

 اهترصتخاو تاذيئروإو
 كباك ىف ترك ذامىفءاو

 هايس
 تنأو كدعشما ىنإ هاو

 رادف فكن رازا قوم



 صد رعت

 ا اذا دقلاءا
 ك5 . هلدا | ع

 َ 8 / ومالا نو

 6 طسءاشاذا 5 .٠
0 7 

 رابللا لت رايدإا كد
 6 ىةاقأ سك

 ندبءعدو فيطاىلقنم

 مقرسيالفغرافى
 مالسلاو

 5 ىلا تامركم اى
 ةلاشر ل0

 يدب مط

 مغ

 1139971513 1 حو و مس شصتستسط .٠ حسس ع قت لن ب تت صت7»
 1 هلوق هتمعيدب ىف هللا هجر ىلإ -١نيدلا ىد جشلا تدب و

 م-رلاوركذلا صنوءا الاىوس اومدعام لضغلا عجب مهمه
 ْ ق>-همق سؤ هناف همظن ىلع بدّوينا ب <ناكو تيا اذ_همظن ىف بدال ءاسا ىلط تلق

 : هللا ىضرةباصعأ|نا لاهو اهانئتساىتلا هنالثلا ف بذكو لبو هم علنا ىلص هلل لوسر ةباحص

 ا ىناثاارطشا | ىف كش !مهملسدنال حد مهم مهفرال لخفلا عسج فمه مه هلوقو اهوم دع مهمع

 تلا ازهىلا اريشم هتمعي ديف نيدلاًرعزمشلا لاق اذ وأو تريلا نم

 ماكلا ف لذنلا ىضخارلاهلافام 5 اومدعام ضل عسجب ىف مهمه

 ا تايمعلاو لزهعمنعفانوملا نال فام اريذ صا ترب ىف عمجا قدسنا بيتزتلا اذه ىلعو

 هلوق هتيعيديفنيدلازعزيشلا تدب ومعتمعي ديف عونلا اذهاومظزام
 مدقىذميدق:عمل او رءلاىف < فاشذتو مية فاتؤمل عم

 : هللا ىذر ةباصعأا نعه_فتاقىنافدريغب عونلا اد_هىلءدهشتسالن |ب< معيد, تدبو

 00 م
 مهتيس فاصو | نع ترصقراح دم #3 اهل دش ميف افانوم تدمج

 « (ضي رعتلا رك ذإ

 ٍ *(مهاصوم مملح قيس فف » ىئنمدةيركب نأ ح دم ضيرعت)*
 اًارخ ا نعئش ماكتملا كين ا نعةرابعودو هبابففرطاعونضدرعتلا نعأ عونلا اذه

 1 كنا لعين لضلا مق املئاقلالوةكهنمدوصتلا لعيوهسفنا عما سلا دخيل هبح رصبال
 ْ ةمنازهمأ نان ضّرعب ةناز ىأ نكت رخ اللموضعي لوك لس تاهل وقتنا تدرأ

 ]| نم همدقتن عضرعي حاخلالوق هيرهشلا«تاثما نمو ةبانزكحلا نمعول ضي ردتااو

 : ءامهالا

 ْ مكوروطظ ىلءرازعالو » مغالو لب !ىارب تسأ

 |١ كاس مظننا ا قرب ىلع هيفةدمعلا لعسأ نأ تدر أ نكل او ةريثك عونلا اذه ىلءدداوشلاو

 | نيدلا ئصجشلا تيس دين ن كلو لاثمهل عونلا اذه ىف سدإو ةعيدرل !"هلثمال ا نم دناق ىتءعيدب
 ٍ وهو بئرخا !لدال هلل هجر

 ْ محمالر علا فا دجاس نكيرلو « هتعاسهتلادساسة نمو

 ٍْ هللاهحرىل_مومانيدلازعزيستلا تدبو م-ميعيدبف عونا !ذ_هاومظنامناممسعلاو

 ] هلوق
 مذالا بجو مئث تأ ضفرلاو « مهمظعيم ماا ضارعتليوطت

 دع ىلوةوههقصو قتنطاىذا!ىتدبو

 مه فاصوأأنءترصقواحدم « اهناتخمو هسفائاتوم تءج

 مولصو» عم مسلح قيسيف + ىئءدقيركب لأحد ءضبرعت

 ف (عوصرلا] د6
 «(ىمت تلخاو ىردق عفرت و « ىممهتاةءاوىرع عصرت مأ) ©

 اذه



 تع ىميدهل»

 دس ا نس يي

 كو

 لم_:كتام يو هيفمظانا|ىوقردق ىلع ليوأتلاه_فعستي عاسنالا ىعأع ونلا اده
 سكلى رسهالوتك ىناعملا نمهظافلا

 لفئرلا اب ربتءاجامصلا مست < امهتمك لا عوضتاةماق اذا

 لئاق نموامسصلا ميني امهنمكل ملا ع وذت لئاه نة ليوأت فد_ةنلا عسنأ تدبلا اذهناف

 دال“ا ىدد 0 ا نموابسلا ميسسنع ونام هثمثلسملا عود"

 0 ل 0 - 3

 وقد سهيدب ىف ىلا ت ول ءاوعأ

 ممالاو عاب آلا اواط فونالا مش 6 مهسندي راعال قر املا ضب

 هترعدديف ىل_دول١نيدلاز ا مهم .هيديفعوذلا م هاومظنامناءم_علاو
 هلوق

 مرا ىذرادلادمجش مث قو راف_#_!اكهياعصأا ىفىلاعملا عاستاثاد

 نيدجسا هتعهللا ىذرةياصعلا حم ىلع همفرةسمانأ ىمعيدبتدبو

 مهياعف عاستاىلاعمللو « مهلا نير وئلاوذلئا,ةلارو

 « (فلتخلاو فاتؤملا عج رك ذ)

 *(مهْعشفاصوأ نءترمدقواحدم + اناتختو مهينافلتومتعجحإ)#

 ,ولئموةديد_بريغتريثك الاوقأ ه-.ةنوفاؤا ارك ذفاتلاو فاتؤوملا عج ىتعأ عونلا اذه
 ىبأنينيدلاك زويسشلا ريسعةقالل اًةدوعحأا ”لثمالابهةياطي وهرر< )و ةَعباطمريغ"هِلثءان

 نيحود# نيب ةيوستلار ءاشااديربثانعءةرام .ءءعوذلا ادهناهد :ءر رت ىذلاو عبصالا

 ل_ضفةدانزب رخ" الا ىلعا.هد-أ مجرت كلذد#:موزيو امه-كمقة- ةاتؤمناععق أ. 0

 دوادو ىلا هةهلوقك هن :وسنل يعم فلاخت امج عجرتلا لجل أيفرخ رخآ الا حت مابء ص قتل

 ناعلساها:ههمذ نيدهاشمههك للاكو موقلا ممغهيق تشفنذاث راق نكح ذا نا. علسو

 جرم مكهلاة#لهاىفامهتب كواسفلءااو وكلا ىفةاواسملاتاسأ ا.اعواكح ات االكو

 قةاواسلات امة !عراكح انيق ا الكت لاةفدلاولا قد عارم نابلس هان مهنذل .ةةناملس

 ةدايزبدلاولا ق-ةاعا م عم !,مبانمتاوامتدارأدقو اهي ىفءا ن1! لوك لعل اومكملا
 دلولا د هب صب .الحدم

 رغتلاةءالمتارواعد « امهوال,قافءانأ ىراح

 0 اطحدق نارّص * امهم 0

 رذءاابرذ_علا كانهَتْرل « دقو بولا تزنا ذا يس

 ىردأ الل اند يرحلا لاق ٠ امهياضرالاقاطالعو

 ىر هناولغىلعىذمو ٠» هدلاوهجو ةصقص تقرب
 ريكلاو نسلا لالدالول 5 هيواسب نأ لواف لوأ

 ماس سبب ب90٠7

 فادزا اوفاتاا ء>

 امأو 0

 سعالاو هدا ارحو الآ!
 اهلايقاوةلودلاو >. 422 امسو

 تراسو اهلاح ف ورع كف

 ىهت ةداملا امأو اهلاثمأ

 بورا اوبارملا اهتريخوتلا

 بوطالاو باطينا تب رخو

 َن هىظما عدلا لسؤال و
 ىذلا ارصتلا ىداقلا
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 ىأو قحقحىا مع
 ليخ ىأو قوز لمطاب
 لإ ل-.خ ىا 6

 لا ىا مضف ران ىا
 رفق ىا ىلا قمسرطق كا

 ىا تكردا ةثوغم ىاو

 ىاىدهأ ءامىأو 0

 حابرلا تهمنا 1

 تدسنإك ارقام
 دما ةارهةءر ودمسلا

 نكسو حارأ ىذلا هت

 ت*ىذتاو حاررلا كلت

 اذان م ريبكلا تاطلسلا



 ط.سأا

 مسوعم سان مك بزر دلا

 سايل مهعم انو سارا
 اذا سأك !مهعم سانو

 لانهفلوالا لزنلا ىلا لصو
 لاجرو لاس ميه«ملاجز

 مه«منورخاو لاعامهعم

 |.ريبك اهعذدي ديعاو ريج

 ناو ريسمقت عقودناىرب
 ىللسصو اذاو ربما لجام

 | ةرانلاف ىناثلا لزعملا ىلا

 فاأو قالعالا نم سد
 | ردكحو قامااللؤا>

 كلما رخآىلا ارجكلهو نيدلا ٍل-يدهب .اعدللا ىل_ص ىنا!لوةكةدئاهلاةدابز هطورش 0ك ءةرامع ١

 | ةحتماهؤطي ضرأ لكى
 ا لال مالا لعراصتقالا جو « لو نيالا "لج نم هكذا ةمالا درغبل ةعماجلا ْ مند ملت العو داع

 | رطاقملا لاحاخ نعاطا! لاح
 هلاصخرسيأ دوطعاناممث
 هللاوذ يملا يدل ىلا له
 و دوقرلا "هما تضمدقأ

 زورينلاةأو اهضعرعشي
 ركسماامأف هنايئارم< لو

 هيرقو ركسملاو هيريشو
 دركااو هيرضو دوعلاو

 هبعلو حرطتلاو هبصنو
 ةيدعل اهذه هللا هند

 اهنع ةينللا هذ_هرهطو
 اهسنادكو اهسااح نيو

 عاسنالا

 هاك

 نطولاو ةيحالا نامسنب باع *» مكقو» طن أر يغمكمف بمعالو

 رعاش ثاالوقاضدأ هنمو

 مثمدخو ندإ ف اطعم 4 0 هنأريغاشرلا نعد

 ىلا نيبدلا ”ىئصؤشا| تب
 مشل اوناطوالاولهالا نعول « مهبليزغلا نأ ىوسمويقبدعال

 مهتيعيدي ف نام.علا تدب و

 مضة«جاراجالو عوعافمض « مهاىرتالن أ ىوسمهفبءال

 لوقنيبو مش اوناطوالاو لهالا نعول سي هنا فمضل ا نءنبدلا ىئص سس! لوقزيب تاقأأ
 نيدلازعرجشلا تب و دمه:نوب عودال هنا فرضلا نعذا.هعلا

 ىيعبدبتدبو

 مهدقو مارك |ىوسمهيف سرعال * لةفعبدملاتمرنا مذلا ضرعمىف

 ة(طسلا ركذ) 9
 (ممذرأ فاكا ىف سعلارمضخاف 00 0 (

 هنوكلزاجالا فالذي طسبل و عي_صالا لأن باتا سس م ن مط دلاىعأعونلا ادد

 ةظذالا هذه ل دف مهتماعو نيلبسملا ةمئالو هدناو هباكلو هلل لاق هللا لوسر ابن المتفق ةوصملا

 : باد نم صيصةخ دعب عملا يب دم ديف ط بلا كالذي أ نيلسملا ةساعركذ بالا نوكيأل<ءامتذا

 وعدا مل قوز أ لوق ط سلا لة سلا: ةنرعشلا ”لةمالا نهدف ركذلاب دهصمدصذخ

 رت
 هقرو ىلعمملاولأبر مه خ || عنصامنوةشاعاا ضفندق

 هب لص ه.اءرصتقاول ىذلا طقالا طسفق ىريألاةر ةدارابخالا مالكلا اذ_هىل هاحتأف ||

 ذا ةارقالو هيدا ظفاري_غي فصولا ىف لزغلا جامدا نا سدح نم طسحأ | فاس دارملا

 ىف ىلا ا نيدلا ىنص مشل تدبو نيرو هلا ناولأ هم_ثةروثاملا ةرثصنا ظفنلاعوهشم

 هسهعل دب

 موناوالن ع هلوقهزنم *« اهطسابفكلا مس قئالللا لمس

 را ىلا د قاخ هنازقاخو فكط سود

 نيعجأ ممءهتلا ىذر ةباصدلا حدم ىلعهمؤرّجسمانأ اىمعيدبثدبو

 مضي فاك[ ق رمل رض اق 5 امحهاةسادوجا اوط سا رمدع هم

 *(عاسنالاركذ)

 (م-ماعىفعاسناىلاعمالو « مهئااننيرونااوذلئابقلادو)



 ةأأ

 3 * ىلءا دهاش نوكي نأ حلسنال ى دملاتب نا ثلا اذه نمتيث دقو ملعأهماو ل_ذفلا

 هلوقوهو هتمعيدب فنيدلا ىنم شا !تيب كلذكو هريغهعطي لوم همق هصعيأ هنالبابلا

 مهفك |نم لهتسءهروهةع ِ [مءاب+س ان هجو لاهتم 4ل

 ىلالدع سئل اردعتو نزولا ءاصءادوامحلاو ءاسملا ب سانخلا دارك أ هحرش رك هنا

 1 ىذلاوتاث هأ هيلا هقدر: راشاب ىونعملا سانملا هعاطأفا ا ءثدأ فدروهو هروصقم ةظذأ

 لامولو لاحماضيأ نيدلا ص غشا |هرّرق

 قاوذالاىف ةوالط هيل لصسو هروصقم ىلةث نم صاخو سانللا نم دارأام هلىل_صرل

 نيدلازع نشل تدب كلذكو لاحم انهنزولا نامسدءنالمأتملا ىنةدتو ةداقعلا نمال-و

 : وهو
 ممالاوسثالا نيب قرا اذءاوانأ هه نءونوسْؤملاءادعو هعاطأ

 نزولاهاهءق نيرفاكس! اوني :مؤملا نيب فام طماادارأ هنا حرش فرك ذ هناف
 ةقباطملا ثردعتو

 انوهاضب ان يدلازع يشلاهر ,:ةىذلاو تاق نزولا ءاصعوهقللملا ب طاق وأن ةظفلي ىأف

 لامولو لاحم
 موهعمح لن< لو نيرئاككلا عكجو نوئمؤملا» اصءو هعاطأ

 سنالا مدعو ىوان لن م مصلخ وني رذاكل او نيْ:مّوملانيب ة-ةباطالان هدارأ مدل لصا

 امهنالل كاملا ليست ةقياطملا:ذ يذءاصعو هعاط ًاهلوقامأو هّسب ناكر أت تازلر ىقلا معا ااوأ

 مشلا تيب وبمطلا أت دبى نزولا د :امصعنادصقأا "”لسوا:هدار 1 اوهىذلا عونلا ةرمست

 م-منعهللا ىذر ةياصدلا نع همشلوقأى 80 لي تذو ولا#نيدلاز 0

 مهحدع«ئافولعلاهل 5 مهردق نامدءل ارهقن معتاعاط

 ١ ىلاتادعكلذىمعءالف نزولا اهرمأ مطير ولعل وزلعلا نيو همأس اج نأ تدرأ يبا اوه ١

 نامصعلاو ةعاطا! ىلع لقسم تببل | ادهف هءااهقدر 2 د د ٍ

 اكو“ 'عملا ساما هعاطأو نزولا هاصقق فدصصتلا سانح كنك دارأ ' مظانا|ناف ةقمق 1

 عاق يسب يومنا ا و :

 ه(م ذاا م زعم حملا اركذ)

 6 هدقو ماركا ىوس مهيف بسم ءال ه لشن عب تيدا مل يررلا)

 ىقئمسسمم مذةهد ا نأوهو زتعملا نبا عاونأ نم ه مذلا ضر «مىف حاملا ىنعأ عوذلا اذ_ه

 عوذلا ادذ_ه ىلع دهاوشاا مظعأو فمدضلامر ه هن أكوسديز ىف سعال كلوةكح دم هد

 لوقةير علا دهاوشلانمو امالسامال_ءال.ةالااهئأتالو اوغلاهيفنوءمسنال ىلاعت هلوق
 ىنانذلاةغباتلا

 عاشلا لوتدنمو
 1 1 هير ار متم مصر يب جسم د وجسا .- بو دوسي دعم جس بسسس دب ب بج بد برجر بروج مرور مس حسا حمم م سم

 هاوهملاو هلافالا اهعتال
 الو هتلاوةءاهغلمدالىتلا

 ةمزع هللا ةجصر اهكردت

 ىف اهمربأ هللا تامزعنم

 باص !نممملا رافكلا
 ثادحالالامىئءهو رانلا

 هتلادود-ودود1ل1ناءا

 حاس لسا تقرر عامال

 باص دئرلاف ليقناف

 هل هللا راخ باحأ قالاو
 حملاصا ه-ةقوو ريما

 لمعلاولوقلا

 نسال رلا
 ىنارتشا نئلو ادق ىةحتسا
 ادءلتؤكلمدقا ائيرط
 هيداع أ نيبهللاول_بأ داو

 نكمل | ينل مل

 ءوسد 1 سك هلانت الق

 دعس اف دمعسو قمم و

 هلسفل هي قعو ءانغأ نم

 هدو هانغأ نم قشااو

 «لمضفو:نذاتسا اذاف
 امي ضرب هدلب ىلا دوعال
 هعبتب ده ماعتا نهفاس

 ىف هل نذأي مث هناهضأب
 لا لصو اذاف هفارمصنا

 ملا ضرومى حلا ١
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 ىلع هةمعيدبفنيدلا ئدؤئسشااتدبو مركلا | عيتمسا هحو ىلع ناسالا ةقالذب ه- دم هناف

 رامده 6 هوك عوتلا ادعوا

 مرطاورا ل ١!نوصشرءلاونثاصااو 0 ىرق موهدازلا لذ, سةةلاولذابلا ب

 ناممعلاتدبو 3 اردو باوبأ سام مب أهأ

 مهفوفكن م رجع بهاوملا لدم 3-0 مهثوم هاف < نمىقداعالاع امدىرحت

 نيداازع جشلا تدب 7

 ممكرع طدح ىلا ءملا نوظةحو 03 ىدنلذملءلا لذ .ثوعبتسي

 ةنايدمهللادم_#م هوملا

 مالسالا ةطخو مالسلا

 راو اهرادموّةْةسلارادو

 دسئولو اهراتموهءادهلا

 نهوولو مدللادسفا حلا

 اعاو مسا نهول سآرلا

 اهناعا يتارلا خلا
 اهحالص الو اهماوقو

 منيالو هيسالبص د تح

 ىيسدو
 موني دظف مهاف :ونوظذعو * او هرفظنا اوذعلا نيعينُمس من روع ١

 «(نايصعلاو عاطل ارك ذ) +
 (مو> دعينا .ولعلا هل 5 مهر دق نامصعل أرهقت مهتاعاط)

 دو ًارمتم ءامم ىذلا هسرمش ىف ىرعملا ءالعلا وبأهطينت_سانامصعلاو ةعاطاا ا ىعأع يلا

 هلوقوهو بمطلا لأ هش قهرظأ دنع

 دقاروهواهةيطفىوهااىدعبو 5 رداقودو امون نع ءاديدرب

 طفش موهواهبوت نءاديدربلوقي :تابءطلاوبأ دارأ اة لاهو ثاء_دعلاو ةعاطا |هاعسو

 لدعن زول اءاصءاملو كلذ ىف نزولا هعطررلف لو ارةوقب تلا ةفاكىف ة َى ةقباطالا هعطت ثم

 نولقملا سنتا هعاطأف ةدابزو ةظق» ١١ نعم نمارمفاأ اهةءتسم ناكم هلع وردا سانا

 اذ_هنالمقو يبدي عمن عدني لد لف طق .ةسمودق ار يب عب اطملا هتصعو دقارورداهن

 هقافتارذعتوهعوقوهلذا عيدبلا بتكرت ”اسىفهدعدالوءالعلا ىف لبق لاثمهل عمل ع كا
 نيد كزجشاوهوملذهةمالع بهذ عونا اذه تلات قاد نا عون و

 نكن مدشرأو لاك الاه-و نءفشك هاف هناوضرو هدجربهللا هدم_غنعبدالا بأن با

 لاق نيدلا كزئيسشلا نالرهاظوهو عونا !اذهن ءاوبرضأ موا ناف لاحنا لا.هاةاعتم
 ةمدعأاهمةوهداةتعاو ندالا ع نءهعضومو ىرعمابمهتطظن ساما هيفرظتلا نع مهيار

 عاطأ ئئتيباا فس لذات سلا اذهىف ه.لعّرمام مهلع رص نوكينأاماو 0 نم

 ةظذانيب ورح لع صل ايه مدا ار ىنتملانا ىرعملال اوق كلذ لملدوهاصءئثالورعاشلا

 ىبتملا نال اذ» .ونزولا اذه ؤلوخدلا نماهعانتمال ظق.ذسه ةظفا هةطعفافامطدقار

 فااونزولا هصديإو قامطلا نمه_ضفرغهلمل_دحل رداسودو امون نءاديدرب لوق,ن أ دارأول

 رهاسرداّة ا نالر داق ىلارهاسس ظمأ م نعل د _هؤسام-وقاءط هث”ىفن روكي نأد_صق ىنتملا

 هنم عاونأ قامطا نال رركسصءا| سابو ىونهملا قامطاارداقو دقارنيبله-وةدانزو
 امسالو اطافلالا ىلع ىفاعملا عج رت ىنتملاب هذ ءو سكملا<_ةمعاونأ سانملا ناك ىونعملا

 قايطلا «بفناكامواعمسانحلاو ؛ قابطلا تيما ف لص ىلظذالا قابطا! نع لود_لادو

 اذههتافل ىرعملا 0 ذام ىلا ىنتلا ل دءولو قامطلا ىو. همك سلا. ىل_فف أ انعم دالب

 ا ل ايا
 س أرلا مال طسشاكو
 طينُكلذك دسلا ةمالس

 حال_ص سن يرلا المد

 لعفي اعل مسي لكو دايلا
 اع لمس هللاهديأ وهو

 هللادبعو عمدقو اولعف

 هللاذخأو دودملا ىلع
 3 همهان .آاهف دو يلا ىلع

 الو سانلل هايل اباك

 2 0 ذخا مهنتك

 قثوأ دوهملا نم ةمالا

 ناو دوبلا ىلع ذخأام
 ىسفلا ىلا طشفنا ىلا
 قاعستم هللاوةءيارتغع

 0 هللا لح

 اهعئقتالىتلا هلاطااها
 ىلإ ةاقنار داَضإ

 لدفلا
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 هلوقنيالازءجشلاتب و

 ممانثن نم اضع لان هنأب #3 ىرس ني ضورلا مب مل مط للعت

 ةياما نءهمنلوقأ ىتمعيدبتبو

 مسمي رتران آى صه هنال *#ف انل ميسنلا لءلعت باطدقو من

 *«(فطعتلاركذ)

 (مهعفص ناونأ فلازامريللاو « مهن ذملاودبأ كردلا فطعت)
 نأهطرش 7” فاطم | نااه من قرف او تديما| ىف اهئمعب ةظفالا ةداعاىف ديدرتلاب هميش فطع |

 عاونالا نءاضد أ عوناا اذهو تاقرخآ عارسصم ىف ىرخالاو عاصم ف همك ى دحا نوكت

 هلفاسلا عافالاهذهن مىلع أ عيدبلا در ناو سه أريبك اتت س نات ررقو تمّدق: ع

 ْ مزمل هس طراعما ىف عورمشلاو ص.خرلا ىفاولاغت درك اريدطا ل قا نا لون تس رك

 ىنتملا بمطااىنأل ودب فطعتلا ىنعأ عونا ا اذه ىلعاو د مثتسا دقو

 متدرب ريغ جدملاهب |!تقو * ردكمريغفرعلا "ىلا قاسف
 هلوقص.خرلا عونلا اذه ىلءنيدلا ىف ةمزشلا تدبو

 مهاضفتاناعغنعرم هقيناام © اوركفااذار مهل نمد صو

 هم.هيديف ىلصوملانيدلازع مسشلات بو مسهت.هدديفعوذلا اذ_هاوهظنام نانمعلاو
 هلوق

 مذلنامراصاءاوةطعمممتادعأ «٠ ىلعو مهباسحأ اضرباوفطمت
 0 اوقبمهنءهللاىذر ردد اصصأأ صو ىلع هدف ةرةسمانأ ىتمهددب تدإ و

 مهسقص ب اون, لازامربملاو #* مهياملاودبأم كريلخا فامعت

 مهيأ ااريشم» دءب تاق و

 « (عامتتسالاركذ )+

 مونيد ظفحس مهافون وظذ<«و « اورفظنا اوذءلانيعبتم منوه

 ءاطاشلاركذي أوه حالطصالا قرر نذل لا نم لام سا عاملا

 ىضتقي هج نمر !ىعم ع..تةسفرهشل !ضار غآنمضرغو أ مذوأح دم ىهمرئانا اوأ

 ىنتملا ب يطل الأ ل وقكن ذل كلذ فصوىفةدايز
 دلاخ كنانائدلا تذهل 3 هكر توامراعالا

 ةأنهماهاعس ث ءحابْدلا حالصالا دس هنوكبهحدم عبتتسا هجو ىلع ةعامشل اره د مناف
 هلوقدلث هو هدولخم

 مالمتيهواسمت مس منأاك * هاو اهفل برلا درت مك ىلا

 مهأسرعنوأ ملا مهب واطم نع مهدصو هباَوأانعلسرلادرفزغاأو 'اعا ةعاصشلاب هلأ :

 ركب نأ لوق انه ىنيهتيو ثابهل اف مالملا نامل ركل 1 2سن هتزل ارخآف عبتتسساو

 ىزراوللا
 هلام نمهظاشذا أ .:"اكبف « هظذا كل« سرل ةهيدرلا عس

 تئامعنلا

 ناكلو ىقرغاصرفكلاو
 ا ا

 سا هنا معارناطيشلاو

 ل تذخأ لولا

 الثمار تاو ترغكل

 ىضقدهنا تمدقتالالاثمو

 شيرقتلاةفايرالنأ هلا
 اوصعأف شس 209 انملع فاض

 تااّقؤو 0

 هيان رع ىذلا نا ة_فئاط

 هللالزنأف هنعادم ىذلاك

 اهمالكل افْضعت هناكس

 اولا م ل

 ل وا رلا لثم عسل اانا

 ابرلا مرحو عيل ا هللا
 ساسقلا بذكوهلل ٌقدص

 نسال عطبلق هلئا نعار

 قبوملا ماركا نيب سل هنا
 راثالا طلال السفلاو

 ةنلطلانيب لهو هسفتلا ملا |
 مالكنم باجالاراثلاو

 ماصصو أ ةقدصنمز ادوأ

 حاكسذلاو انزل نمب لهو

 عسيبلاو ارلا نيب امالا

 تي فورعملوق حابملا
 ب امن حو هللاناوضر

 ارادوا ةنءارمي نواهتو

 عاينتسالا



 لملعتلا

 الا ةء_عنلاءديزتال هللا

 اريصالا ةدصملاو اركش

 نيتاد فدارتي قم ضد وأ

 زد نار5 نديكسملا
 نم قي ان هنا

 هبايحأ مدقو هالو كرو

 اناوأن روك نأو-رأانأ و

 ىلاانوخاو هيامصأ امن دال

 لصوتناو هنااةرخاالا
 لحاعلا ف ةمعن نمنوأام
 لج الاى هئمرم

 ميسشلا ةزع ىلع نوعلا مذ
 ضال ا هلميد سيئرلا
 قداصااهمالساو عصانلا

 هذوع تدوقعدقا عفاناا

 هن دوف ني ركذم نيس عأ ىف
 هللاوذرسسكتحملا سبط
 "نن دندالو عمس مادامّن اوال

 هللا ىسع موني هتددوام
 هقفوو الئاك ىقفو نأ

 حرس ىذلا اذه الباك
 ىعتؤل ثاد>الاءإعف

 ناواثالاموأ اثنا! لام
 لامريسغ رخااماوأ

 ةحامحلا تنكثادحالا

 ىوترفاو نيدلاو كردي

 كا

 ىنألوق هب رعشأا"هلمالا نمو نيرباصا ارشد وتارُمااو سفنالاو لاومالا نم صقند
 ىنتملا بطلا

 ملةلاو ساطرةلاو خرلاو ف.سلاو © ىئفرعتاديبلا اولمالاو لالا ,

 هلوق عونلا اذه ىلع هةيعيدب فنيدلا ىص شل تنبو
 مذالءاقيال اولضفااولدعلاو ٠» لعهاعنمال .رلا متاخاب

 هلوق هتمعيدي فنيدلازعتدبو مميعي ديف عونا ادهاو هظنامن اممعلاو
 ممهلاودلاواةنلاو قتلالهأ »هانز حدملافمهفاصوأ ديدعت

 ىلوقي نيعجأ مهنءدهللا ىضر ةيادعلا حدم ىلعة يف ةر جسم أن أ قسد تدب و

 مهركذ دنءافو واهو ذوالع 0 هعماساىد_مهفاصو ا ديدعت

 «(لماعةلاركذ)

 (م- جرت راث آف صعدنال + انلريسنلا ليلعت باط دقو من)
 ”للءدركذ لبق مدةرف عقوتموأ عقاو مكحرك دملك لا ديرينأو هل لعتلا نعأعونلا اذه
 اهف كسل قءسهقنا نم باك الول ىلاعت هلوةك لوملهملا ىلعمَدةدئهلعلا ةسترنوكاهعوقو
 هللا ىل_صهلوقكو باذعلا نمةامذأ "هل ءىلاعت هللا نم باكل |ق._سف ميظع باذعمتذخأ
 ةمالا ىلع ةَقدملا فون ةالص لكد: كاو لاب م_مترهال تم ىل- قش نأ الول لسو هلع
 لوق ةيرهشا اهتلثمأ ن مودال ص كح د:هلاو..انرمالا نمم_منعف فضا ىف ةلعوه

 ىرتصلا

 انوطاناوكش أ ونامزلا مدا « نك ألاطخاس نكست لولو
 ىسادنالاىلاهنالوقهنمو هرعاشلا ىوكش ىف هلعودحودمملا ط«دووذ

 الل_ءىد_ةعمصالا « ىرلا ةعفصا هاحر ةاصت لولو

 هلعرديل هنا فيكي دأةءاساو حهقواغلا ىف ني-:.اورلا الك ىلءو ىردأ تكا ةياور فو
 ق.ي-رنبا نسحأدقاو ه ةن_ىااو باكل صن نم مهلا ةصص تاعدقو ركذاالا مول
 ثيح ادوهطو ادهم ضرالا ىل تاعج لبو اء هللا ل صدلوق لل عت ىف ىناورمقلا

 لاه
 اينطوارهطانل تناكملو «ه ىلهمتاعج ل ضرالا تاأس

 اسمح ناسنا لك تن وح ل قال هةةطان ريغ تااآقؤ

 ةبسانم هلع حارسا ىففطلتو تلءلا نءنضرال ا لآسهنإ وكلاء نبا هين عقوامم صاختت

 نباعمسالاوذلا اد_هىلءو بالا |ادهىفهلعلا ىنعلولعملا مدمني دقواهداربا ىف هءاعج رحال

 هلوق ليم هل | ىبعهّتيعب دب ىف ىلا نيدلا دملج وقشر

 ملعلاب مسالا دي راص واس أ نم 2 ةيفاحربغ ماوس ماس امهل

 ثاءوهلاثدب و

 مستمءنس>تديأف هتالظذا ٠ تدرفاهلاالا بهدا قربنم



 مويعسران* ؟نمن اي امون *» اهتدرب ىعسولا عشو ةضورام

 هلوق هةمعيديىف نيدل ارعوجشلا تو مهتممد ديف عون :ا١اذهاوظنامن أ. .قلاو

 مهر دف رعت نم بدطأب ا اطل « ىستمرهزلابهعد رفثحودلاام

 نيممجأممعدقلا ىضرةياعصاا نعهيفلوق أ .هددبتدو

 مهفصو عب رْغَت نم برطأب امول هاب رطادشو أ ارمشن حاف نادوعا ام

 ةاعارصو مادخسالاو عش هيرو" ةااوانهدهقاا اودىدذلاعيرفتلا عونهمفتيءلااذ»

 لءأهقاونيكمااو ماصسنالا همضوريظنلا

 (مركلا ةءاسىف مهةباسياذ نم 0 مهةباطب اذنممهقسام اذنم)

 ماكتلاق أي نأودو مالكلا ناك نم قم._سنااىمدوقسناا نس ىنعاعونلا اده

 [يهمتسم خص صاولس جال: تاج-الةمتا..!ةةمرع نا ا نمتاسالاو رثناا نمتاماكلا

 هظفاب هانعم لةّساو هسفنب ماه تلا اهنمدرفأ اذا ةمل اوم ةةماهتا درفمو اهلج نوكتو

 ىناوريقلا نيدلا فرش لوقك
 لسالا نءلأستالفتءرّدااذا « ندا ل_ذحت الو الع رواج

 .لبتلاوما 2 2 ديت د اا

50 
 ساكل ا ىفهلك كثي د- لاق . اهمرمشو مادا ىلا تساح اذاو

 سانلا ال عزتسا| لاذ هلل ٠ نكملنةباوغلانع تعزئاذاو
 اراصى د دهزلاو نوهملا اءهونّشيلا نيذهىف نيذا طمني: ف نيب نيسهال اذه نا !نسح

 « (قسفأا نسحركذ)«

 هلوق ىلا! نيدلا ىئصزجشلا تدب ودحاو نفامهناك

 مح .رلاىفتاومالا وماكن ايع_ة-ااو ملسأ ىاو مسبئذلا و

 هرق
 مهمكح قيدصت ىف بتر وسنملاو بس ق.فوتلا وبهذأ قمضااف

 ىلودب مهمل ءهلقا ناوضر ةياصعأ  فصو ىلع هيفرتسمان أ معي دب تاب و
 مركل | ةيلس ف موهقياسباذ نم « مهقباطب اذنمموةساني اذ نم

 (مهركذ دن ءافوثواموذدوا أع ٠ ةهعماسل ىد يمولضتديدعت)

 ةرايعوخو دادعالا موقءافعو هريسغو ىزارلانييدلا ردن مامالا هركذديدعتلا ىنءأعونلا اذه

 سنحتوأ ةقباطموأاودز كلذ فىوبناف 8 باو ق امس ىلءةدرفدم هاه« عاقب | نع ٠

 ع جلا او فوهلنا نم ئش: مكنوايناو ىلاعتهلوق هلام ق#نلا نسح ىف ةياغلا كلذ لي اةموأ

 «(ديدعتلاركذز «

 كفي

 ل

 لوقب ترو
 ْن طن ىهدأ رهدلا

 ادرفنم

 درطم نسل ادب رفابرثلا فو

 هلوقي لب اهو
 سءشلاف ادرةنمقءينأ
 درفمم

 فخأو لابملا أ لولو
 هللادبأ لاعوت اقل لالملا
 ددأ ناكول سلات"

 داو هتلابرك دي نأنود

 تنكلهتلا ارك دي ذينأ قوف

 هللا دمحت 2 ناكو

 هتمذ# هقابرك ذاذا نمت
 ةرعلا هنأت 0 لعلا ةش

 ىذلا هللا هركذأ انأو مالا

 أامشكيلو لق نم هقاش

 ةرمبل_هجمم اروك د“
 لي عيار
 هةلمصف هل سقلا كلت فرشأ

 هلضفو مني نمءافطصا مث

 ةلولمءانبأ لج مث مييلع
 ةداسأطو أ مث هلوذ م_هقلا
 رثكلا مش ناه.ةءبرعلا

 ءزلب نم ل بلقلهللا من نم

 ديدعتلا



6.5 

 ريغوأ بد وأرغب .وأ ءاءهوأ حده قلعت هةقاعت مرور جوراج نم'هلوسهذم عري الصأ لدم
 امهريغوأ مذلاو أحمل ايدوهةملا ىلءنملخ ديم لم_ذغتلا لعفان مسالا كلذ نءريخع مت كلذ
 هيلعل>ادلا مسالا نيبو نمي دور ف اسال نيب ةاواس- !!لصصت لضفتا !لعئان درر ا قاعيو

 ا هلام لوقتنآ كلذناس ةاواسملا ويت ةب اضفالا ودع تلا مر وال فانلا اب 5 صروءامبضروعو

 طورشلاب ةّسان'ا:هدقال_خال اورهزلا نيب“ والاف ز قال أن ءنحأب ك حض مامغلا مق هنأ عن نم تعوم
 ثيل ماعل ا 1

 لالالالا بنأ نأ

 لال_جالاربغ ح تدر

 ىف نامزلا تاداسد فاو

 فقو ىت>-فقوم ا اذهربغ

 هند أل ادإلا

 « ىذيال هفرصصو نامزالام
 | فارشالا لزاةموالءااالا

 ىفدثنأو
 هفرصو نامزلا ىلع نيتءئال
 فارطالا كم ع:ةرمادام

 هلتإَةو

 داو ماعمانأ ىف نافريم
 راذقالاهتذخ اما هر

 كلاَةذ

 ابا اىلعنومةنتله

 راعالا 0 ترد امس

 ىوقهتمزلأف
 كينا ثادغالاىو الو

 1 اذها

 ا هلوقب لسغنات
 امددم باصأ اراء الانإ

 الف اسأثأو ادز لغأه نم

 ىشءالا لوفي رعشلا هلثمالا نموةروك ذملا

 لطظه» ل ء_بماهلعداس ءاذغ ه ةيشعم ن سلا ضاير نمةضورأم

 لّمكمتينلا يم هيرزؤم ٠ قرش بكوك ءرهزلا ك-اضب
 لصالااندذا اهنمنسحأيالو « ةسئار بدطاهنم بيطأب امون

 مات أل وقكداو تدب فل دالاو عرفلا ءىدعدقو
 برحلا اهعبر نان ر ىسهجأ نالغ #2 هباقمط د اروهعمةممعدرام

 تاه دش نب ئئرطانلا ئابشأ ه لخ نم نيمدأ ناودودخناالو
 ركذام عم ىؤنملا مس الاو» لصالافىناثلا تيبلافئالذكو عرفااو ل مالا لوالا ت بلا قرك ذذأا

 يمر الوق بابل اذه ىو ب قاعتبام عمل دشقنلا لعق وهب عارشلاو هفاصوآ نم

 وطو د.صق نم لسشالا لع

 هدئروزاخلاناىىلاتن-و 0 اهرادنا ةسارع١ د->وامو

 هدرو عومالاوءارقراب * اهقوشل فكم اكرتسن اذا

 هدرو مالا تهف ىي # اهرابءونظ حابصملاا اودقوأن او

 هدول اذ تنذأ ى :أىرب - امناو ىموعىدبو نم ظءأب

 دمذعل أ ندزلا اهفذق لفط مآامو هلوقباسلا اد- هؤ دوم نيالا باج ىضاقلا ء12ن| نمو

 اهاضهتدقّوبو ابارسعادق كلاسلا هل ملق كلاما ةشحوم ض رأى د.مااضءنف
 امافاا نماهدلو ىلع تفاخالف |يهسست باغو اهمودعر ضحو اهولظرف هنو اهمونحرسصو

 هيلع ىضشيالثا مالغال ءاملا بلطف ترهذممت ناتو قاس كالهلا

 كلانه قيرطلا نأ ىلعلدت كراوبىلممرأن و ربدغو ةضورولا ريسأ امم سماق ماوالا

 برثئكحاا! بنج تفراثامأف هعلطتم ن ومعمل ا!هئاضعأ لكو هعرسسماهذلو ىلاتداعف
 ا[ انودك ةرس قم مظءأو «اذهل 0 يا بذلام ةفاهدلو ثأر

 اعممدهبلا ىلع د | هبتغاك ه ىذلا ل. قام دنعاعمددزغأو
 : تايعيد.لا باصصأ هلاوذم ىلع سالو هريغ» هركذنإلامأ انامسق عبر فتللحاضيالا بحاصركذو

 عوالااذهتدجو ونكلواثان اىمسق عرتخا ع راب ار الكت رواسي تلات

 تامعو دل باصص أ ىو دم هنن ىلعو بولقا ىف عقوأو قاوذالا ىف ىل- أهدد_هنىذلا

 اذبه ىلع ىللانيدلا ىص يشل |تببو هللا هجر عسب مالا أنبا هعرتخا اماضي اتيغاأ»

 نيعحجأ مهنءدقلا ىضرةياصصلا فصوف عونلا

 تو # ] :
 ا



 (مررتلم نمكرتعم لك ىف 5 مَمفاحماحاضي ا دادزتو اذه)

 ى "لهو لوأ ْن مم الف سبا ءرهاظ امالكءاكلارك ذي نآوه حاضوالا ع عوذلا اذه

 رعاشلالوةكه مالك ةمّقب قدصخو

 لوا اورلعلاو لاو انا لمقو » هاكرستلاوريسهلا كم 5 :
 لضفلاكلوامو .©ىفكاقلاو « اهزتماهشوركمنعءلاتلاه

 هلوقب عضو أهنكلو مذلاو حدملا ضدي هناالا ْلاذامو سل ملوالا تنبأ | عم
 لخفل!كلوا,م وم ىفكاَعلاو « اهزئةماههو ركمنءْكاَملاف

 دح اوربذم ملك اريك نأ كل ذوءاسهالو حد« هينا عتيال ىذلا فصول ىف حاضيالا نوكي دقو
 دطانع سدللا ف سكه :«مهفرامب لاك شالا كلذ عوف لاكشالا ه.ؤ له دح اوىثنع

 سوء وحن ال |وةك لوال ١

 هقيربان ءوى الملا هس'اكن ءااس ههحومدذلا في درع

 هقيرو هشاحوو ه- كلمم ف + اهقادمواعوأو مادملال_هف

 ميدنلا ىغيالانس-ناكناو هنأق هحولا ةه+ نءسهالا لك أل والا تدم ىلعرصتقاول هناف

 ريسفتلاو حاضيالا نيب قرفااررقتو مدقتدق ةو «<ذوأ وىلاثلا تيل ىف سلا لازآفرجلت نع

 هلوةنيدلا ئصوعشلا تدب و

 مدطصم لكى ةّسئاولاثمأ « ةهلماحلا الكب ذاوشلا اوداف
 ه-ةمعيديىف ىل-دوملا نيدلاعزيسملا تدب و موث.هيدي  عوخلا اذ_هاومظنام نايمعلا

 هلوق

 لمس جبذلاب مي هاربا

 ناو لمعافألا لعق, دحو

 سأرلا ىلع بارتلل نكي

 ضرالا ىلءنيددلو عن

 دوعقلاناانمءاكلو

 خلبأ فقوملا اذه ىلع
 ماسقلا نم ةمد_ك2ن!ىف

 باصملا اذهنءتوكسا و

 قمح مالكلا نم عصفأ
 تهفسو موق فدعس دم

 قدزرفلا لاه مال-أ
 تئزردق حال نف-و

 الذ

 اكاوبلا هيلع ثعبأ لو هيلع
 وذ مراد نم هفوج ىفو
 ةظيفد

 امأامل هتأسن' انانملا نآول
 بسلا نيمشلا !ادهرانأو

 بدرغلا ظفالااذهراطأو
 بريرطتلا اذه برطو

 موده بدع ىإ ملاذ نعو سهأ * ادق هباحاضيا ارشااوريغلل

 مده ىمعيدب تدب و لاك_الاريسع «تييفعشتي /4هئار هع نبدا ازعزيشلا نأهلون أ ىذلاو

 نأىلامادقالاوري_صااو عامتالا ني نيه م منع هللا ىضر ةباهدلا فدو ىف هلق ىلوق

 ةدراوملاىفتأق
 مهنو.سفهندراواهمونو د ةدمدمق اد ماهلاامع'اك

 حاضيالا ىفهدعب تلقىنامث

 مهم رس طن ن هكلرخمم لك ىف 0 مهمتنا اح اضيادادرتواذه

 ورهىثى 0 مت لا ىف 0 1: فصولاق وف ه 21ةعاشلاب مدقتدة موعدا خرةباصصلا دوق ةغلامملاو باذطالا

 ىلوي هّتحدوأف سللاروطلرتءم لكى اساضي ادا دْزتم_مفاخمناترباا اذ_هىف تلقالأف
 حاضد ال ىلا قمف: لا م _ساعمانهب ,واطا اوه ىذلا عوفلاة مامر روما ادم سطد نم

 قفوملا هللاو

 هنأ ىلع توعد و

 ثعبأ و هملع غأم لاق

 ىنتملا ىزعو ىاوبلا
 نءةلودل!ف مس سلات

 تدعو هناروم_سم ضعت

 فورلا ناثرو هتانهىف

 ضقون اب ضقونف ه أ
 «(عيرفنتلا ركذا» د«

 (مهةصو عد رفث نم برطادامول 5 ١ رطادشوأ ! اريش' حاف نادوعااام)

 ىنم مساره مالكماك.ملاو أر عاش كااردصي نا وهلم مأتلا دضودو رعيرفتلا نعأعو لا اذه
 مهقاا اا او نس اىفاما ماقال. هناا سحأي نما مسسال | لالذ فدي مث ةصاخاسع

 عدرفتا

 2 - ”1ل اج



 مزص:مريغعب دم تدراو د | سنيتعسكتسباو هواسداعقرتنتاساشا

 هملعىنملا بيطااوب أو وه درا هن أ هحرش ىفنيدلاز عزم عزم كلارك ذتييلااذهن ملوالارطشلا

 000-2 ىلا معد عددي تدب نا مد هظأ .0ناممءلاو

 تاساكرود لعت د هاذ مءالا وزو ةْسْعَم ديشل ا نيحاير و شاط: ءرهشاا ىلذفالاءاغب رع

 اممءاحم عسي د 75 تراس ةمث اردء_صقبهب وجل دك. املا لفاك كذا هل اراشلا ناكوبدالا

 انالومو»و ىيش ىدي نيد اهمظن نوصغىف تاثآو املا قيس ناعم لعتوتداو ناكر ا
-0 . 

 "| تا أ! متمىرطاذ قلع دقو هللا هجر دما ىتاضةلا ىلع نسطاونأنيدلاءالعةاضّلا ضاق 2 ايفان رطاسح هامش

 اهتمىلوقوهو ىرطاةجقاءامتقولا كلذ ىفهتد ثنافأ | ملسعأال انا انام
 ارطسدق ضرالا سرطفوفادعلاءد# ىرب نيب ركلاىف ةااطم هل

 1 ارك_:دقتاماها امم برم تاع * هلئاسر ىف اثنا مولا لسارنأ

 ارياغا مضوي فحم مسأ لسرلاو لهل ىططناو ف.سأا هبا كس
 ارع ”مهامقن مهنامهل لة # م- -متددكم ادعالام ظندق ناك نا

 ارشن اد_لاب اقر" الن كءاو الش ه امافا نسحلا هرب هال

 ارقو مسماش-ا ىف فوأالا نم انأن 5 مهارودداا حاولأ قوف نم طخو

 ىردو ارقد عاصم لعف ؟ ىلم كساب ان مدتإو ىدتهلاب بةكبراصو
 ار دمك اع هسدرتلاو ذا 2 كدا ما اردب حرا هارت

 ارثولا لوح نا اهمدقرب 0 .كلئاو 5 سا لاعب ركل ذراعا >نا

 نمرير> ه-دقوف 7

 مهلا !مةو يخفف ةاسملا
 6 سمى هنداعابىل مسرب و ارب 0 مولد تاس الاوز_ه نماش هندشن!امأك ت 0

 فدو

 أ نكاو ىءملااذهةرذعوب اوهبيطااوبأ لافو هلم قت جا تاس الا مسرتاك ع 2 نادم ال 0 0

 ا ني:داب را فان ىر تت طفاثلار طب ثاافكلوةيودوسا مرضا لوقب عام ا علا رغب لال_ةاالو ىانك

 ع ريغلا ه_:عهّتعل اطالو مانالان ءاموب ىبتملا ناوود تتح مام ىننا نيمبهل تدزعل اق نيةلسح

 نيدلا ”ىبص شل ناويدو ةتابنزب نيدلا لاح يشلا ناويدربغ عا |اطا تقولا كلذ ىف تنك امو
 !١ نمتدبلا تطقس ا ىك.اوءانثل اوربا ىف ىف غانو كلذن ماَضَقلا ىذاقانالوم سمنت ىل_لا
 ١ ندرس تملا ةدراوأ اع ونىلا ىتهيديبتاصوا-إذ دساحح دقن ءافوخدمصقلا

 هلوقدب ةدراو ١1تاد>ىذلا ىلا تدب وءاهعاوأ كلف

 كرا اثهنع ةءغرالوةمدملا

 موق ماما ةمعنااىو
 مامنم دنا رودملا ىف

 دافر نمكفومس تءءطدقو « نوع ايها ىف ماهلات تل
 و

1 

 قعد تانو

 مهنوشف و اهمونو « ةدهسمقادحاغاهلا افك ٍ (حاشيالا)

 ىعملا ةدايزو عونلا هيهست ةدراوم اةيرو: ىف عترللاوةدهءىلوقىرهاظا:هاضيا عيسرتلاو
 بدالا لهأ ىلع فاخربغ

 *(حاضيالا رك ذ)<
 1 ع جب ص ب جب م جب م بج جسم

 اره
 د1



 اًدهوهو مال_١١ ام ماعىلعنب نيني ١

 مرطاوتسلاو فرعي «د نكرلاو #* هنأطوءاسطملا فرعت نمْنبا ادد

 نيعج أ مهنعهللا ىغر ةباعلا قسىف ىلوق هم: ى.عبا لنا و

 مظلا جد فدو دين ماور سفك *« ىو مون ض سلا وج ولا همعصو
 ةباصعلا نععامتالا نسح ىف هدعب تاقىنا م

 مهعايتانسح نشيل مهماسجا ه نمله ف.دااوممرطيءارك ذ

 وهو هن أ ىرد مق تنكو ضراا نب نيدلا ف رش يسشلا هيلا ىةم-ىعملا اذ_ه

 هلوق
 ما-ىلذع هوجن مولو « ةغمص لك ىلكول عاهرك د ىلذ

 ىفغلبأ لوقو لاذعلا ن ءمادخ لم ىفناكو لو وا هب وع رك ذ نار رق نيدلا فرش

 نملم:فومسلاو ممم رطب مو ةنلع هلا لطي: :ااركذنال م-.مع هللا ى در ةباصصلا قوس

 ميلك لان منسلالاب ةمصاخملا نياو ماقملا كل ذىفولك نم مالا اذهىف برطلا نيأو مهما سجا
 0 موعامتا نسح ن ثد)ىل وق دينه ن مامن ىلعامىتااذدان زلاو فو.سلا ةئسلاب

 ىالمهءايتا نسحن امام سف'الا باهدو فومساا نس> نا ام سوفنل ميلك "وب رخل

 عونذا'ةممست نمدارااوهىذلا عامالا نس ىفةيروتلاو مايالا نءامول لبو هماع هنن ىلص

 معا هللاو بدال لهأ نم ني صامل ىلع ىنذحال اهمساع

 «(ةدرارملا 7 د)»

 مهثومسفف هندراو اهمونو « ةدهسمقادحا ماهلامت 5

 زيشلا
 حت

 ناك ناو ءانءمو :ظفلب تن ضهبوأ تدب ىلع ن ارعاش !ادراوّرنأو هةدر اوااءاعوئ لا اذه

 ىرحامهمظناماههنملكافالاو مساهم ك- مظ ظذاا قد .:ر لل ءاورخ الان مدق| امه دحأ

 نذل يرم الوقرعو انا فلسا ودنا كر رمل ١

 لكك ئدأ كلمت الواو 2 مويطم عى عصا مب انوتو

 مونىاقهذاب ل_هأ طوطخ ديعاا نب 3و :رطرمض او كال 3 ىفافاثئاإف داحتو ىءأ ةفرطلاه

 نزوفااذ تب هزودو أ كلذ ل٠ عقيدقوادحاو ه. ةامظت ىذلا مو. 1ع ناك تيلا ادهمظأ

 هلوق ةدراوملا ىلءنيدلا ىصزيشلا تن .دلصالا تيبل

 مدقلان مالالغانأك اهديندس ده مشتق ممض ارنا و

 وهو تا-ا هلو ن ماش م اظ هنأ هدحرم :اقر دكا ومأح حسا 'تديو

 الالغا اهديدس ناك ل.ةن 93*ءه ا "يتيلعترلا الط وماكو ١

 وطو هلث اه لعيال اهدي كلذ دعب عمم هن اكد

 رس انملالغا تددصأوادَو * ايف هضا اوم باهرلا ىوهت

 هنأملا ةدرا اومأاىلا]لصوو 4. هيديلا مظنىعاواالا هلع تددعتا إف هلىذلا تيملا طةساف

 اذهنم .واذع ال ث.ج هتيعيديدها وشك سفامظ نم موظأملاتيملان روك.ااومظن ىلا ةرورضلا

 هلوقهّتمهدديىفنيدلاز“ ميشاا تب وعونلا
 اساسا ش1 ست سطس 900 --- >اج  كدتحا

 كنةمىلءو *«ىرب كثوقو 3

 ردتءاأنو «ىرح كتنعاو

 فا ارطالإ رس اد

 ناو بامالا ظوفع

 00 جارمللا ةياوب

 ىيدر الو ليقلا ١

7 

 دا

2 

 ا

 .ةفلا ضب لكي كاطاءاهتنإا ٠

 نتسيئرلا يشلاءاتب ب

 (ةدراوا (



 ءاقبهَالاطا دمعلا ىذ

 تاهادصالف رمل لا

 رطعلا تاه'د مالو رطفإ

 الو رط_ةااتال_ذفالو
 سائلا معتز ا

 مالا 0

 ةسمحلاكا أ امناو ا

 00 د

 «(اشبأ هنلا 2

 شلاءاقب هللالاطا قدم |
 هاو ليمن سئرلا

 جبن ئس بذكلاو هداعمم

 نمو هداهم ه-:م 1ر0

 رابدالا عيسنو رام ايف
 كسوف لاو ءلاىعاو دو

 نانا تايد ومو رادلا

 فاه نأ لبق ةءراا فاس

 ةنمتناكنا مهالا عمماز

 ىلعي انلقش انين او ىد>ا

 ةدسحاو هل لو مون ىل_ه
 امهيفسدئرلا نشل !تلخا
 دروو ارا“ 6 ونه

 كالو-نمان اف لا ءاءاع 5

6. 

 نبنو راهنب ركب ولأ دس لاق هناىل وداان ءنيمعا:_هلاىف را علا لال هوب ألة

 ةىناعم عسبني ناك ليع د لا ةذماقيلا م دئرف ةرءاشاا لب ءدةقلح ىفاك لاق ىلهملاهللاد. ِ
 تلقلاةفهشا ل: ارعأاذام لم ها ىفل-رةللاقذ ادذخأمف

 قجال قمركشل وجرب ووهملا © عئاشرتلا ىدسا صاناو

 لاقو ماعتوبا هاف

 هلام نما امك هاح ند * ةعينصْك ملا ىدسأو سها اذاو

 اذهب كقيسناكن ا لجرلا لا-ةف هنا كك هللا تك ل ءدلاقنهقاو نس>-الح رلالاقذ
 بذغئنيأاخا ىلع لواراس داس دنقل م هذخ ناك ناو تنس>اا هتعسو ىعملا

 راسب لاقو ماهو لبعد
 جييهللا كئاغلاتابي طاايزافو م هتحاح رفظي مل سانلا بةار نم

 لافور سانا ل هعاما نسحاف

 دوما :ذالا راقو ه» اغحامسانلا بقارنم

 هكمس نس نيم دة ىلعداز نمو ىتسب هلعافل نبا بهذ دة لاه تيرلا اذهراشب عمسابلل
 هلوقب هللا هسرزتعملا نيا هظفا ةيوذعو

 رفظا| نمت دق دقةمالقلا لم 5 هدضقن داك لالو* وذ حالو

 لوالالوق نمذوخأموهو

 رصنخ نم قفالا طقسمىلا ٠ اج هتلمانبا نأ تص

 ةمهاتعلاوبا لاقو
 هنماك هراكملا يطق هلل * اهركش لقت:الذمعنك

 لاقف هعاملا مامتوبأ ن كا

 منلام ءوشلا ىف دأ هللا ىل-تدب امو * تمظعناو ىولبلابهللا من5

 نو رخأتملاءانا مهعزانالا في مشى هم زم ل مال فرهدأمو ىنعما سكعيىفأ هناالا هملعداز 0

 ةرتنع لوقالا هف مهعم كرش اويلطو

 « حرام سدالنا_مباذلا الضو ه

 ثدى كل درر و عضتفاف نيدوم_للا ضءيهماردقو هندو> ىلع عملا اذ- هىف عز ولام هناف

 هلوق عامتالا نس ىلع ىلا نيدلا ىئصيشلا تدب و ب عارتخالا ةمالس

 ا الاىلانا.هج ريف #2 ترحني-فرطلا هيف عمسلا عزاب

 لئاقلا لوةنءذوخامنيدلا نص نيشلا تب
 بدصأ هم 5 عامسالل ّنكلو 5 هنايرب ف ففرطا توفي فرطو

 هنيعيدبف ىلصولانيدلازعغيشلاتيو مهتسعيدبوف عونلا اذه اومظتام نابمسعلاو
 هلوق

 مرخلا عيرالا لذا عاملا نس « هئقرفد هرهلا نح عزملاو
 ىلءنيدباسعا !نيز مامالا عب د_هىفهلوقىف قدزرمللا عسل هناهسرش ىف نيدلازع جشلاركذ

 نا



 ىداعالا نكلإو اهوناكف ه اعوردمهتىس- ناوخاو

 ئداونف نكلواهواكف ه تايئاص اماهس مهتلخو

 ىدادو نمنكلواوقد صدقا 0 نولقانم.تةصدقاولاهو

 ىتورلا نب !لاهو

 دود مريغ علال امنكل + مكي رباع ىف دادسلا 3#
 لاقثه عاما عيصالا ىلا نيني دإلاىز نسد-او

 قطنمن ءرصقم لكءأ ىع هدا ىو ٌقرورذ ناس اا تكس ى.ه

 ”كلطسن كل سلاهو

 دربلاوةيوذعانااثثلا قيلش « يقم ةاشثللا ىملانعمستو
 دعب نم ةياكسسلا ف قرب شاك 0 اسرفت ىرعبالا هتةذامو

 سدصلاقو
 قباعلمللارخآ ف ىدنلاءاع « اهصئرجللااهباننأىلعتاك
 قرارةباصشلا ىلءاىف شاك * اسرع هرقل وعل الا هّتقذامو

 لاهو هز رااناههعام ١ درب نب راش: نس>او

 كيواسملا فارطاةداهشالا ريدر هغاقير سانلا بمطأ

 - لأومدلالاقو
 لوط:ةمهلاجآه_هكتو « انلالاجآ توا بح بري

 ل اقف ن سامة دايز رب هعام اراشنن ساق

 3 عزها مهاب ذا ريصلا مهانفأ 5

 رفءينب دوسالا لاقو
 داصرفلانميلمان أت أنق *« اغ”اكنيماووذاهب سب

 لاقو نداحملا نمتدانرب هعاشاس اون ونأن س-او

 باس ءدرولاو طلتو * محجر نم عمدا ىودتف ليس

 ةدابز«بلءعداز و ساونىفا نم قش ثءدلااواولا:ذخأو تدب فدل ىف ىنعملا صون وافوتسا

 هلودب ةسمع

 دربسلا»بانهلا ىلعتضعوادرو .« ,تقسف سجن نماولْواثرطماو
 دءاولا نيل ملاقو

 سكسنمءاضء اق تاقاعملاىرخ م« اهقشاع باقىف اهتم ىرجت

 لاقتهعاس ١ساو ونأ نس-اف

 مقسلا ىفءربلا دمك 5 مهاصافمىف تشف

 نما كولا |ضءبلوقن هدو: أم ءالذ غسجو

 ىدةال شح نما يءولطو 5 "سول ةةءانقيلا علم

 سفئلافتوملا ماو ىرجح « مكايساا دمك ىلع ىرحت

 د وحلاوأ قب'الامالغلاوأ
 قراسلابربوأ قرا.
 اعاو قراشلا هه. ااوأ

 ليختاو لاسرتلاودثاوه

 لالاو رهملاو لاغبلاو

 ثوب تببملاو لءةالانيب و

 لاو ميسملا نيبو كعب

 برشملا نيو لاول ىأن

 ددبلالحارملا طم

 ل لاو

 نامو ىل-ب ىطبةسبو
 دقو ناكما نكلو لاذغا

 ماقلا هللادمح ترقئسا

 د_صاقل وسر تقو لكو
 جيتلاوهللاءاش ن اذفان باكر

 ىفلسي لازبال نال_ةونأ
 ىركسش اهب نعترب ءارغا د

 نمىنقاام ا
 ام
 ف قار تا

 نم هللا دبا هلو لسكلا
 ندف*ادوسلا ةيللا ىلق

 ”اثنا غراف بعشىردم
 كلاعت هللا

 «(اضيأ هماا هل او



 هلرقب حدا ىلارخفأا نمىعملا ساونوبا لقنف

 يداك عخدا * ركنتعمللسلو
 ني_ةملا ىلا ن نظا انمهءالك جارخ اوكءسأ ١ع اف بلح نزولارصقامنم تادايزرب رج ىلعدازف 0

 ىففنطادهاوش ١انماو دعو 9 يرتب قرانا رك د نموعأ ماعلا ذناف اًضدأو

 وهوا ميارتاو حاخلا تاسنبز ف ىريماارود:هلوق عامالا نس
 تتارسدح نةطقْنيَءناو 35 ىءاتقنز ربنا اوالا ندو 7 الاف هول و اشحلا ءرفطق نعد 0 2 تنكر دق

 هلوقب ىورلا نب! هعاش ان سحاق دع دل ا 0 همأع
 ميلا نه عنو ماهسأاعقو * ثضطرعا ىهناو ترظأن اهالدو 0 0
 لاهو ةيلانالالطا ريتا تب تك نش ىيورلا نب !تد ف ءالي ود هن نوعزنو ماهسلا عقو تاث 0 دِ -م ىلع
 نهدرمو هماع مال ا

 هذهىف باك اناس خش 0-7

 * دعو نيا !هلئاوو 5

 ةانعإ ل هدلوب نطو

 تشعام هتناكم 5 ءلوز»ز الوأ

 ىرتهلا ةدامعولا

 ءاضميلادملا كالت اسأم « تدوس: كيديددعُم ىتلخا يك

 ءافدوهو حارريرامع 0 ةعمطق ىشو ساذلا ف تدع ”هلص

 لاموءالعلاونا ساو
 رصألاىف طارتالا رعي بذعلاو « مكر زناسحالا نم ترمه اول

 حاشيالاوزاوعالا غمرتالثملا جرختزمعلا جرخأو تبر دص ف نيت نعم بعوت ا هنال 3 00 ةئاَصاومو
 ةرتمع لاهو نامءلا نسحو 00 ل- هفا اف

 لصتا ان ىرث اس ىجاو ىرطُس 0 امصام سدعربس نمو سهأ ىلا ِن مث مال ل! هملع
 هما مج نماله#ب أ هب نم هفرش ن اكسو هبس فب رمش ىف هيل ارو هذم هعاملا نسح اف 3 فكرضض-و الماو

 ةوقأأ | ؛ ةمدخ هشمدخال
 هقثفصننع تكس وانظ ىقش مارو 3 هما تش لن وهسأ ابق اهنا 00 'ىب ناكرلا 8

 ىذلا ةرتذعىنءم لع هنافزاميالا اهدح ا هوو نمن اسحالا ةي اعز _سحا همقفأ | اذه ناف رشيامخالا هبي 0

 نءعتكم هلوفامأتةب وذعملا ةقياطاانىاو ثدحلا نمت»ىف لماكلا٠ نسما تدىف هيءاج انرغو

 لرب اشسلارد .!ء هللا لصدتلا لوسر عم 2 ِبَدَأَتلا ن 7 هيف هّقش فد 0 «اغيالاةرزو

 ىبورلانب'لاقو فصولا || م دا ىسفن هبساانو
 اهلاصأ منك ىعادعلالايث ه اوعفدتلاذيس-اعردمكتذنت الاراغالا ءذهىف 1

 اهلامث نول نالذ د نيس ىلع 8 رصانريخم كلم ىجحرأ كو

 اهاالوا ملعال اووكذ انامد ل ىذومنوظذمال منكن اف

 اهاامثواد هال ىلامث او خو 5 لزءءقءروذعملا ةفئواوت5

 فدا عبدا قراسلا لانا

 هلوقبهعاملا ىافللا نانسنبا نسحاف

 ةلم"لك نوع ٌماكنانوع ةلم لك عافدأم كي ددعا

 قدح نم ىلا :اًقمو ؟دلا لت « اع ”اكينةنجي ىنذنقو

 تملا بارتنملمأن "الا ضفن# مكشماسأب ىدينذفنالف

 ل اهل الوئا:دىمبو
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 رمقلاوودماوباو ىصخأ|سءث ٠ اهتسمبادلا قرسشت هن الث
 ةفالللا سعد نب ده لوق نسما فو ةمو

 رطااومظعملاك/ا اورصلا « م-مءثد دوحلا "هنالثو

 م-مماءام نمةيادّلك قل هللاوىلاءث هلوةوهوزي زعلا باك! ىف ءاحامري_فتلا زدتمنمو

 سنملا هنا سرك ذذ« عبرا ىلع ى د ءن م ,نمر نيج ر ىلع ىشع نم مهتمو هنطا ىلع ىذكن*
 سلا اذ هناك عرسفمت ح ردو ب دام لكس انج !قرغ_افةبادلك لاف ثحالوا ىلعالا

 هنا كالذو بيئرحلل معا ص مهنمو م نمو موت لأف ثمح عارفالاو ةطسوتملا صائحالاب كاذد

 هل اريغب ىشعامو عماسلا بدتنو ةردقلا نا. ممل تقم هب " الانوكلتلا ريع ىلع ىمعامم دق

 ىأف لخذالا مد هي رمشل ذب ملا عد كالدافتل ان ىشعام بما

 نمرسطا!ىفاملوهيدوص لاكون است الاى واسماقأ طلاوىبد' الا اوهو نءادحر ىلع ىدماع

 هنال عد را ىلع ىسعاثاثو ةيضرالا ةفاثكملا نمهيفام عم ةقللا ىلع لادلا ناريطلا بع

 نسا !نمةّدعَدبأ ضءعنىدىقا|تاءاكاا هله تا ذةفءاوقاو ىعما!ناوءطا نسا
 قمل عم ظذالا فالثئاوةراثالاو بينرتلا ةاعا سه عم مي-..ةّمل ا ةعصورب هسفنلا ةيدتك ىشو

 عفر حاضيالاو لاالا لم_صفتري -ة:11 ثا حاضيالاو ريف انيب قرفل او منا نس -و

 ريسفتملا ىلعنيدلا فصتدبو *» لاكش اه-.ةنوكنال مالك |!نمرمسةملانال لاحم الا

 هلوق

 وق لطرخأ نا دول ف جرا 0 ناممعااو

 مدرك ذ يمك ١ انامملطاو "ىلع 0 هرمسؤي همشيإو مامال ارك ذ

 هقلاىشرةيادصاا ءهسبف اوذأ ىيعيدب دو هأ._ثانهرم -فتا ىف اندافأ امني دلازعزيشلا

 نيععجبأ مهنع

 نطنرنسمتبالا تبلل قعلزالار 0 ل لت اىذااريسةتلاو هاذه

 ىفمال لاامهيلعةيدلو رك ذوههسودقفا مزكم ىلع مامالارك ذامأو © برتلا ىلعىفاثلار امثل ١

 لعاهتناوري سفةىلا حام ريغ هناف هللا هجر يدل ازع مثلا تح

 ه(عامنالا نسحركذ)
 (موعاس ان س-ن شي ممهماسجا « ن“ لشي فدسأ او مهب رطنهارك ذ)

 همو هعامش |نسقري_هل ا هعرتش ا ىف ء«مىلا ماكما !ىأي ناو عامتالا نس >قعاع ولا اذه

 اما مدل عم قاوعسا نب ير أ هاب و ىلا ةديازلا هوس ولا نمهنح ووك ثم

 عيدبل !نمةملحتوا صن مينو اةيفاقنيكمتوا امل هب وذعواثو زورصقوا هلغذل راسنا

 هلوقىفارب ربساون ىلأ عامتاكق انمتسالا بجو
 اناطغمهلكس انا! تاسح « مقوي ْكلعتضغاذا

 1 0017 01 00 00 22 50 1 ات ندع سطل سس هو رع ومع ل بك عت« تصمم

 «(اضياهملا هلوز#

 ف رط بشل فرعا تا ازام

 عساو . هقاف ارك لولا

 امو دروملا بد ءنطوءلا

 قوف لضفا!نم غلي هلع

 نطقا ادا نم عسيو هّاع

 ”رلذاه تافق د_ةأ هلق نم

 ولءانثهيلعاونثاو حجباخلا

 اة:القارغلا ىلع بصوا
 ادةءمتازامو اهمج الوم

 هلعذ مي ركب اقثاو هلْذْفي

 اداؤنو ار-هلغ ىوقاو
 ىلعةعقرلا هذه تنئكو

 ةرضح-ىلا ىدوفمد--

 هيف عسا لو ناطاسلا
 هباء د ه-داع درخسو

 لوو ردصأا ىفام ةمقإ

 هدقوم ند س»-و هالك أم

 هوقو نا هلا رقاغاف

 سفقنلا ا رآهطظا ١

 ىدلو ةباحن لمالا هنمو

 كاعتهنتتاهسرح بااط ىلإ

 (عاجتالا نسح)



 دشنأ:ةايلسان م فننكىف

 ا اهلا نسح امل ىالوم هللا

 | اهقح نمىذقو اهلعرفوو

 ناثعبأسو امام ةدم

 ةقفن نمادادسأوأ هلئاءاش

 ا ىلاو هنوعم ند ادادمو

 : ,نس>و اهدهعت ىلع ىفءلخ

 ةسفلملا مأو اهدّقف:

 تينءامالؤأو ليكولاو
 داد_1اهذ-_هداسفنم هب

 ةاودلا هذه لوصنو

 نكلو ليطانا تددحال

 درو ىنرمضأدق هب وت

 "لج ىف ناخذ هماعلااذ- م

 نالفوباو نالفولا حاخلا

 3ع 5 نبا اماق

 يلق ناسأرح ماماو

 [ هءااهفالّْخاو هلدتوةس

 : وباامأو هناحادم هضرعتو

 ا ةارش لل ضافانأ لذفلا

 ١ ةلال_طاىف ايدودعمو
 ةران لاب هد ضقماف نموموهوجو تس انيذلاام 0 كلذ دمر ىلاعتو هناص سلاف مثمههوجو تدوسا نيذلااماف ||

 ْ ا ىارو وام : ني تسلا 31 ادئاع ايهاذ

 ! لك هننكب ىلصاومف
 : هناحاح ىلع د رمدلو تقو

 هللاءام نا قفقوم

 (ريسفتلا)

 2 ن1 نمت كر ندعوا كا ءعقواملامو هسفأ 0 ١

 م ءاحامو ا

 فرظلاو فطالا ةياعفوهو بمطلاىنأىلاهيفدرطتسا ريسخالاتيبلا فدارطتسسالا اذه
 اذ هيف هناعارتس>ا نءوةئاسملا ةءَدقألا تاالا ٠ روطرطملا هتراثا تمد ةثدقو

 هلوق باءاا

 سكحلا نم ىحأ
 يطع ئتماعل ةنآت رن 5 اًذاىنا هسسسسأم قلو

 سلا يضْك ناااهماذا .٠ اّمساوكشت مرمسلا ة ةعساوو

 سرح هدمدصخ نم قلعي * سراح اهثسا بردا اف

 ل هشن-ثف ناك اذا + هلل

 ةدمصقن ههلوآ ى.دثلو

 قدفك ات نمىلاوعج ٠ ادوذفئاذاةزدامماىف

 وزال د طتكتلالا3 "© نئادوش ىلا عيد
 ه(رسفتلاك ذ)

 (ماقلا كيد ىفرودب نماو رمسفك 5 كومو ضسلاهوجولاب ه. .هتصو)

 وأ ماكتملا أن ناوهو ن ع هلا موقهاه-وةمادق تاحر هم نمريسدمتلا ىعاعوت لا اذه

 ةمقبفوأرخ“ الا تيبلاىفاماهريةتنودهاوفلةفر هعمهقلا -لقةبال عت ىف رعاشلا 1

 هانعمىف وطامو أل كلاذط قي زعفتتاو هلو[ قركستلا ىلا 245 < مالكلا نك ناتبلا 1

 طرشب هري-ثدريسف:ثوكب ىذلا ادتنملا د_هاورورجلاو راطادعيو أ

 ةيراغملا ضعب لوق داو تدءىف عقو ىذلاريسغلا عدبدب نأ © الصفمرمسفملاو ||

 الم رسفملا نوكينأ

 لا.ساو راق'وت صو دسا ل مهئاوتءاواؤاضو'وداحو اولاص

 القمم مق لك 7 رفا لع> وهاك تثيبلا زعىبهترتلا نسا هنأف :

 قدزردا١لوق طرشا
 00 ُط 037 ميبلاتألسولاموق تسد أ

 موال ييشولاءار زش كءارو » انعاطمو اطعم مهنم تفاال

 برتو راولبان ناسخ عذ تدثرتل مدعم هددعناف هت ىف بدترتلا ن-س>ىمارام قدر رفااو

 هوجودو -أو٠وج و ضمت مول ٠ ىلاعت هلوقىلا ىرتالا خللا مالكلان-سح صقل مالملا

 ىناوريلانيدلا فرش لوقرع-ه20!بادفدور جلاوراكا دعب ةعقاولا"هلثمالا

 نذةلاذ-_مهونفالاذهذ © هباسعمجب تاجاملا قتخل
 نءالافئاغللو ىقعلابذمالوه ىنغلامدعمللو املعلا ىلء اغألف

 ىورلانئالوق'دةيملا دءيرعسف مان

 موه نوح داذأ تاندالنا ٠ مك.فومسو مكهوجوو زارا

 موج دتابرخالاو ىيدلاولوع ه٠ خباصمو ىد_هالملاءم اهئم
 ةاعارص نسا بنترنلا همف ىار هنافذي رعشلا"للثمالا نمريسُمملا ىف عقوام غلب اذهنا اولاق

 مصقعملا ف ب ههونبد##لوتعونلا اذه عيدي نمو#

 هي د
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 ىئاجىلا ماندو ىباعس ل ااهمتسا سم لمالا فت ذأ

 نراشلا اهتسالام.ق ,قنيعنم « دسافمدحارخا بجوأ

 بئاسلا ىف ىماَقل ملسصت « ةئددوسالا اهرظنا

 بغارلا بطاذإل تم_نأف * اهمتسااهيلع سمالاب تيطخ

 بدال |هرعيماقق ىطعي © ىدألا ىذفار ىرباتادو

 هلو هودفلا ٌَق د_صو

 عصانو ةمهلا عفانو هو را

 اريخ هيز< لئاف ةنامالا

 ه'وسربأ وس ءءلباسف هب ربالو
 5 نم ىل-صف فرسام

 ه-هفىنغلبا ىذلا ل هفااك

 حرش اتسا موضع لكف *« اوملو اهءرسباءاوكةااوموق
 تك شارذلا قوف للاب ٠ مكي ورل اهتس ١ نيعف اوموق

 حجراد__ةع لوطلاب مث َ 3 اهصعصعر 2 مكحسم نا

 هدمالىفرشي ونالف مالس جبس هساصقو 1 « هيلوللمتاخ اهمسافو .٠
 ثددعأوهياءاهغيسر هللاو 2 !المعت ضيبلابو ىتت ٠ تيب رخاتا محاد ىمالا ادا

 ةوخالاةمالس نم هادهأاع اًضدألاق و
 دا.ماىفهاكر هدذلااناف ٠ ىداؤف نم تنكح نميلا

 داعموق اهر_ظبّنكاوح » وجأب موق نم, اقااىف اهّدق
 ىداوفلماغ تدرب ةسو « دوعقنم اهّمسف ىل تذقو

 داداك صعءمعواضام ر *# ىردلا ديز الو ةرعش اسهاو

 00 5 3 نرسم

 داوسلاىف هرادخا مويك 95 انا ةئدك هسوئاهر 5

 دامس ىب اًماصأ ضءب * الا و هّمم_هولام

 داصفا طرشىل_فباهارخىف « تح انف !ماماح مون
 داءلار ناك تنآى :رت سابا تلا و ىترل تبذ

 داسةلادهضراىف سيو هعسللا ىلءافال-تىجسس نم تنأ
 دادخالاو ءانالا روبااذ ٠ ه_هىلءاند_بوانا نك تاق

 داغر دلت نرش هادو منربخو فر 5

 هلوقب اهلا اذهىف هنانامت نمو

 سرح ن الذ ىنال ناك نئلو

 عنوالا بعشا اهدورهنا

 رثوالا ببصتااو ىلق نم

 ن- هلك ناف ىسفننم
 انيكمىد.دكن ماناك.1 قداس

 انيص- ىلاق نم ان_صحو

 ةيصأانمنالفىلا ىد.او

 تلو ارا مند لءأ لععام

 فيك نالفىاىالوعىرعش

 هناىلع لصفلا ىلعرصتقا
 درفاواو لضفا ا نماغالب ناك

 هيلعو انا اود تدرفال 014

 الرط ايم راق مالسلا ند
 نءامالس: ف تلكرو روئثو ناركس ةماع .ةلا ود 3 ةراهزال مك ٌكوعديىالوم

 اهئيدلتحراف جذع

 ن الاىتح اهتامستالعامو
 الو انظالاتاعاخث الاو

 تناكناف ءاحرالااهةةعا

 ريسقون ن-سالالود وهلا نع « هرح زينمارك ١ بيّشلل هيقام

 ريدك ذئوث نات ه ف اهنقم ه شراع لولا ضال وشب
 زوصسمناسالاىودلاثعلادعب ى اهلشدهروتلاةانفلادو
 روكا «٠ اهلينعل_مأىفىئاان وملابو
 روطان عرزلاففقاواهرظنو « ةءاادبؤسي اهتما عدرلابز

 رودته-ءقلد وطرظا هلع « هقر_ةمياثدق طشارحاها

 روطرط ق ولحم اهس أر ىلع زبش « باح نم هاد 5 رعاش هناك

 رودأاز 30 ىداضاث عدا دع

 2, هاك



 مثىمقاو لادأ
 ه2 .ءدجأو لا .ثادقأ تاره

 هعيش لل-طا ا وهو همانا

 ءامش نا دءعوملاو لياولا

 | مخانأتدرأ لءاقلا هيا
 باكلا< ىط»ل_هثاااذ اه

 مادكملا يئن -_36

 ريدهأا ة.ماح تاءو

لءاقثفنأ ف
 ا ثبالنا ا

 ١ ىانلا تننطإت ارو

 5 ىودح هدلو نع ادأاو ىنثي

 هق*أىمنو هجروا

 | ناعتسااهت او اهاشتا ا

 | ليه <ىالومنمقثاوانا
 ةعرل امس ركو هامل

 1 هقش ىلع 0

 ١ ىدامكع نءةمطقو ى

 ىرمعاو جور نع و
 ةعمسض# 2-21 ةعب دولا ام

 هل-ذعهذ-_:ءفئامالاالو
 لكو نيسلد هو الكر

 امغناو هرهصلءادؤرو_م
 دمر امركو كرا بعرو

 محرلا ,لاتحالا تربا ثىدح #* اهلفا عىدتاح :رقاو- تداك

 امنابرحةءءرمسا س رفا هد_هنالوتد هناكو همن_ثضاس م رلاوا.اعلا 4ث سرفاا'لذ> ا

 ضاساافابامةذاهتنةىلااهااهأ تاصتا ٍآ
 عمد عرالا دهان امنانفلاو

 هلوقدتم 3 هل ١١ سدلا٠ءّد دبل | تدب ْ
 ودد هد دي ق هللا هجر ىل سوم نبدلاز شل و 1

 موعمر دنع فرك ىلهذو ىعسا 7 ىح-_مهالع ىف ععارتخال ةمالس 5 ثالث[

 وهىذلا ىلع ئ-ملا اذ_هيىلءامميهم-ثأا فرطاوالعىلعفوالع ىع»ا حرمدلافلاقو ٍ
 | . .ومم هماةمىذتةم قءاأو بر ةأ ناكل زاغلالا انه هلاقام نيدلاز ع زيسشلا قول اول تاقرملا فورح نم دودهءأأ
 خرلاب زاغاالاىف ىلوق هم دن عيدي تدب و لز ععهنع ق#ملا ةبارغو عار الا ةمال- ساق ا

 ىلوقب
 مههؤقي ىرزاهدمّةعتلاطذم * نسأل هل-دوزغاأ اكو

 زاغلالا تدب د_هدبرطملاو صقرأان لا لبحرلانءجرخأ و

 وو
 ىلا لكس أر نمه سي ورتب ود »* فاألاس عارتانمدقو

 لبني رخأ تاو نيمدةةمال عارتخالا ةمال_سنم ان هدرو أن ا ىلع ناك هنأ ىفوق مد:
 ىف-هملا نم تدث أ ام درومف ة-هلاطملا ىف ىلع ر تنم ةغمللا الا كلذ نع ىف د _صرلو ةرثكش سم
 نءةذئانهدرواو ضارتءالا اذه نم صاخاناتدرافورعنمهمااقومسمهنادب زعرتلا ||

 نينيدلا لاجب زي-ثلا ل |وقمد_ةتدقو « هري_غهسلع جسناملاوئم هناف حا نب !تاعرتخ َ
 شلاديءىلاراعئأامأو « حالا نيارعد نم حبازملا ف.طاتب ىمسملا هاك ةجامدىف تام

 كلذ نأ اهدثر وهالاناةثا غامت ةيدذو اهدسو ثعمن ب رغدما هناف حان يسال ||

 ىنمملا اق ىلع 2 ىصعسفسلا ةعدان

 ىه هيراذع ىلع * ىدطد مني ران تنأو

 ىني اللق دعقاو ه4 مد ءاغق او
 اوقتالف ه اننلأكتءفص ناو
 ىسعتلا كدوطرط « ىتعم تةشعت دقو

 ىنت لدنلا انذش ل_خ يح

 0 تعتو د53 2 و لحدا وت

 5 ند داوسل !تاكم) ىذا :عتنتاو

 ئدححك َْن

 ندع ىف ةحلاب

 ىمسص نيع

 *هلوقهذمو

 بءهلا بيض مركد وهدع * اهرعيمزر دوس باباس اك

 باق ىلع ةرامح بكار « اههءصءقوذرالااة اك
 هلرقهذمو

 بااسصلا|«مربس ىج م ثول * ىت-ثنقَت طم« دقي راج

 300029252552525 22522 2ئت ئفتكآل

 تا
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 طْشااةتاسىلءاروداماتديآو « توتةاافريءاونا!ل.خالخان؛ول

 1 : ىرخ أ ةدمصق نهتاقو

 رددااىف قة باةااكميالودو « اهئاطوتدةردأابرحر صاعو
 ىرخأةدمصقنءتاقو

 ا.هطمروغلا كاب ىصخأ « هكارأد روع لك هما تزهو

 ءدءىلوقعرتلا ىعملاو

 اهنطممامغلاناقساع ومدي « ادغدقرهزءامك لك تاخدو
 ةيديؤاا عادلا قىلوقاممناكرلاتراسوا ما! ق.سال ىتا!ىناعارتخا نو

 رئاور<م-ظاا'ىفهعاطأو * اركسعءمظن نوولملا ىلع جرف

 رعاش عناق ولالاو-أب ن رمان ٠ ةعتوىف هنامز هلم تناف

 رئاودلاطسن ءمهيلعتراد * مهران ةاغيلا كراش عم و

 ىلوةاميفعرتلا ىعملاو

 رباقءحورمسلا ك.ئاهناكأ «٠ ةقلح اًواملءللا روهظ ىلءو
 . ىلوقعارتخ الا ةمالسفف اهنمو

 رباع ني-عرادلا ب ولقالا هي هلام كر عاربتدد-ءاذاو

 |[ نم مجاجالا « اهلامو نويعلاك كل .لاعتو

 بوط دم عام ىالز ::«ىلوق همر

 طوم ءاك.ثنم « ةيطئىديأ غدصلا
 طغالاداز لاقذ « اهرمأ نعهتاأس
 ط_ةذم لكشم» » ضراع ىلادي عاق

 طاغاذ_ه تاثو + هقوف تيطش تء+

 ةدورملاةاجتاهزن: فدو ىلع هلة ث«ةعب دب ةد.صق نم ىلو

 ندطلا و ريبطلا ديب نأ * برعم لك.ثناهطمذي ثدخااو

 هدع»ىلوقعرتفاءااو

 نيونئاك ءالاىفهلا.شو * هنال.هىفنوذاا ىع نصغلاو

 ديعق علطمىف تاقو

 هزمهغدصااةفطءنمالعو » هزم اهدمّد_ةهلا فلا
 هما دءصقنمتاقو

 فوك. هئوذنءاهذ ماذا ه هغدصو مال عضولا ىف هضراعو

 ََن 0 ه->ربو

 هل< ءاعئوطتاا 6
 -رش

 دقو هو رامي نا بالو

 دقو :دكي ناو 11

 هللاد» 2# ناءاّما|

 كلذ ىلء ناحورلاو تاك

 1 2< امل سوو كا
 0 ةهف مرلاو نتالا نم
 لداتو ناولاىلا درتنا

 انه ئالا ترو : نمأ ا اىلا

 نسهنا لع

 ن-كياف *ةلو» فاماو

 دافوس منا
 ب ”ازإ د نبا. ًُط

 امو نإ ار-ةعزلا 0 5

 اوى ره

 هذ 0

 و
 امان بانلاازو. ,
 1 60 برع

 ١ بامثلا عاو | 0

 بدال هلباوت

 ّْ هرفاطهئادعا

 - 0 نه ءاكتأا

 ردة رو د ىلا نال_: ٌ

 ا اولكر

 4 ها - نالو
 او بااط

 انهلامةءإرو 5 0

 ل

 ىلاةيساانامأاو اردق بام ا||ذ٠5 نمترك ذاةلاطالا :.ثخالوأو لاط دق حرس ما !نا ىرعأو

 ىعم ىلع ى اعىلا ةم-ناا,تافطتامىناهقلاةداه ثاو هعرتت فات اقو ىعف اّمجاهمااىّدأام

 زيشلا تيب و ريبكملا ىلءلاهق مكس اف ىلءتءكحدةةدراو اا ماك-ا نوكستنأالا مهلا ىريغل

 هلوق عارتخ الا ةمالس ىلع هتمعي دب قنيدلا 7

 ااا 0----حجججج ب



 نمىدخ 6312 نار
 هلديزملاهئاأو ا

 نءههاكشامامءاث 1

 ناتاعا4ه:ء
 ى* كر

 هدتحرعر# مشا انام

 ّّت أ اع الو 0

 الو ى* :كي فهي ىالوم

 هنعاهروهقق نإ هب هنأ

 كم هلو اعالر ا ١

 ام[ 3
 سهل نم ىد كولا

0 

 عوطتلامدجالاو همعارذباداند حدقي دعا مدجأ لرب ةرتنعههم ثفهارتعا ىذلا برطلا

 هش ىف عافرلا نبا لوق هو ى. من ادانزلا ىلع بكملا مذجالا حرة تدمل|ىفرب دة اود ملا

 فشلا ن رق

 اهدادمةاودلا ن مباص ألق « هقو رةربانأاك َّنغأ 9

 نيح ةقاقرلا«-هتىفلاق هناف اهيا | قمسسد ل ىقاا تاعرتللا نم ىورلا نبا لوقاوذ و

 زامل ااهطسب

 رصبلا, ملل اك شو ةقافرلاوحدي « هكر مازامخ سمالاب سنام

 ةرك نكح فاه ٌةرئيبام

 ةرتاد حاد_الئام راد_ةعالا

 هلوقوهو املا قسد /ىتلا تاعارتخالا ن هبءطلاىلالوةثا ىلءاوعجأو

 اك اءباقلاعسو«ىبشتقرافا « ايدااىلاتددرنا اءذو تفاح
 «تلعةةزوأام وارسل هدا ىلا.عم ىلع تارا ع نئهنافيسطااوناام!تاق

 نات آوهمدة:ناو هل كرام ا حرمشلا اذهىف دروأ نأىل نءدقناكو ةمتاطا فى اجلا
 ىالطاىلا ةم_سفاانعارتشالا ةمالس نم مويناعمن م م-هل عقواممةرثك. مسماو] جهستع

 رهةلااكءاروق اهيؤرزيبو ه
 راه _.فىربءاملاةدققصىف *

 قرح" ْنم ىآيف عارتشالا ةمال_سنم ه«بحاصلم دعأ عم ىلع ىرامتشا عقينأ تو

00 0 5 0 

 دوه دو دو مالم نم "6 تافغ » هضراع طبخ تدبأ داللاةرجو

 ريسسكت نطل لاذ ءاضغانا دب 8 ةذران رغثلا تا تديدمو

 : / ملقا !فصو فا مثمتاقو

 رداقملاهتءاطااطت طنا « هيل ةناف دمع عارمل
 امنمو

 ريسن سرطاا|قوةقزرلاىلا هل * هنرسع ءاضسا|هديرق_شاو

 رمعاشملا كال: امناةسا بدهو ه» ايظحطاءاد وساا هع :رعسأ ل

 ةدمصقا|نمىلوةء* و

 ةيعمةدمدق نمىلوق هدو

 ممزخ بوث تاخ ترثأ 7-0 ىعومديهد+ تاباق نيح

 ةشاطق دمصق نمذ اه فصو فوقه نمو

 طومااكماند أر ىداعل اها دودع 03 اهراعرد نيط كلان مظذد

 طس ىلع ى يتناسب حارو « احنه دماقاسربنلا كاذدمدقو

 اول
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 05 ا دج را ا ا 10 ا ب ا 0 ا ا ب كا ت3 ا كا نتا نانا طعس هس طع هس

 دوعقو اهلو- مادقم-تذ « هرانءوضولااجاوفا سانلا ىرت
 لاةذالوبا نهرخ الالاقو ريبك تدب نمهوبا ادهلاق ودمع ىف ماع“ وهقلطاف

 اهعماهو اهموزتت نيبام 5 هلباقرلاتنادنعم نباانا

 اههدئمواهاامن هدخأب « هر ءاص ىشو مغرلابهمتأت

 ىناك افرصت إف اء هقالطاب هاف اءاضناخ !مناك هوبأاذ- 0
 باف ماج موب !ناكى لائلاوال اوفدونا ١ ناك لوالا باشااىلاواللاقذ همن ل جر سا
 لاف كلذ هنمىلا 1

 بسنا! نع هنرهشم كسذغي ه ابدا بستك اوتدش ومنا نك

 فاناكلوقب ىمىتلا سل « اذانأاه لو-ةينم ىتفلانا
 هتسيديؤناغلالا ىلعنيدلا ىدشأا تدب و

6 
 باردلا ل_داذاوءامدلابركلا”رسىفىورب هناف فمسسلا فانز

 مشااتدب ومهت.هيدبف عونا اذهاوهظنامنايمعلاو اًءماظ ناك لمقألا درب نعهب نك ىذلا

 هتيعل دي ف ىلسوأانيداازع

 مزرلاةزرالا ل :ك ىمءملاوذو « لغز هيلتزغلقئاثملان ا

 ةممعتلا ماو | ةزوزغا ىف بولا سا:لاريغب هتبىفتأي لاه ارةغنيدلازعزجسشلا تاق

 ُتاقلا مزرلا لاه دقهتد_بوف هرشف ترظنىت-ا.-منمدارااأم تاما مزرلا ةزرالاب

 ىنلانع هيفلوق | ىتءعيدبتدبو ةيمعتري_-غةيمعتلا ف تددز ارب وذدل!ةرهشةزرالاو

 ملسو هماع هللا ىلص

 ىمظ ل ءةاادرب هعضاذا ىتس ل هتلغةركاا رح

 غلأنيدلا ىص مثلا

 مهمهفيىرزاهدمقع7لاطذم « نساو> هوزغلأ اكو
 اذهو اهيا ىفةءيدية يرو نعل اد_عبرةسأ امزغالا ىف ةءمعتلا نسا ناررقتو مدقتدق
 ناساعرلا ناسانالن ١ ىفةب روتلاو عرلا فزغللا ناقباملا اذ_هىفعيدياضياتنباا

 زب ةيسانملااما او خرل ادة عتور ,زغال اد .ةمنيب كرتشملا دمة! ىفو باكتالذي رولا ىفلئاقلا

 هللاو بدالا قاذ_> ىلع ىنذالا اهتساعفز اغلالا رك دد_ه:مهفلان ءارزالاو دةءئلاو لحلا

 باوصااب لءاىلاعثو هناصس
 « ( عارتخالا ةمال ركذ) «

 ( ىك لكس أر نمهسورتب, ودم. + فااملاسعارتخا.مذقو)
 ةرمع لوةك هيلا قمتم ىءمرعاشا!عرت<ناوه عارتخالا ةمالسىعا عونئاااذ_ه

 نايذلا فصو ىف

 غرتملا براشلا لعسفك ادرغ ه حاشي سالفا جبانذل الشو
 مذدالا دانرلا ىلع بكملا حدق 5 هعارذب هءارذ كع احزد

 اابايذلا اذ_هنالاق هناف هءانىفامب رغددع هركضىفلل_.ةةوبدأتملا ءلمأت اذا ملا اذه

 نمهعارذي هاو ذك ضافرتءاسز هراضاهب وقف .اهلارب_هذلاداغا تلا ةضورلا هذوالت
 ١ 5277تلل سس مس و سمسم يسمو سس صل مس ممم سم مس م مس مسمع يسم مصسسسملا

 مساوأ ل |

 ناكذ دو٠الا ف هثئطفو
 بنك تدروو تراي م
 ل-ث؟ حاخام ةداسلا
 نال با.كح هدروام

 درو باك لك نع ت تءحأو

 هللا ءامنالصوهوسر و

 ىلاعت

 (اضيادبااهلوز

لا بط: ادا
 هناسحو ثاكم

كنان قم
 5 دامالا تذ 

رعا اوهااو قلط مو هلا
 بط

 ب>رناكملاو دزءءملار

 مي رلاوةمهدم هاوس او

 حد اون ىدم_نب امءا

 هو الي موملاامدها
 اوهلا «ناالو ال_ءاطع

 مستأو داك درع

 3 ال.ةثالا ضورلا ام

 الو السخدالا الا

 ال_.ؤيالا نامزلا
 ةرهلارك دا فورعنا ىف او

 ا
 رطقلا

 هلل روةدعإ ١

 (عارتخالا ةمالس)



 3 ” ه-باقئالذإ
 عامسالا ل ءدرو تاء

 ك-ءىثشمو داس الاو

 1000 لدوو ماهل
 هفاقو غاا
 سو داو نإ ىلإ ق 7
 امدصلاةو 17

 0 ماطعلا

 ةوظد
١ دارا

ر رفقأ
 ب أد

 تدروو ردطقلا
:. 

 .٠ ا 2

 ىلا يا وصتسم نزلاء
 هدالع م(. م

 3 اسنثاا نم :اول_م

 تلت

 لضاف لك ىلعوم-: عورفو » لوصاب لداق نع ىنوريخأ

 ل-ءاكو ديدم رفاو داس « لظ و وف ل هللا غمسا
 ل->اع توملاىلانأ نا: ٠ ىنونذدالوقب ن2 وأو
 لزانملا ف ارضخأشعلاريص « ادنانحص دم دقانبلا ك
 لدطاع ودو هباهعيقوب دنع * هتصذوهقوف لسطاا طقأ
 ل-ضاقالا ه-دةدصو «تةنرح و نكماو نيسعباسا ىددتام

 لزاغت تءاج ناسفجالا رود » نيسعمسا هيف كرتالا ارق
 لطادفكل!نمىد_ةااوامرك + ىدت لكلا فرح ًاهركذتن ا

 ىلءاحوهو ىرباذ د-هد نمو ل 0 املا فءاهلا لمي هئئؤتوأ

 ل-صاح ىدفع سكعلاب مهكال 1 هه هيأع نأ هرطش ل-ةد و

 لثاقااه_كع في رحت د:ء « ودي كرمدقو واود
 لصاس ضالافه:ملءفلاباقاو * سهأ ىل_ءذ ىرب لوأالب و
 لثئال_ ا اقءقر ودال_م زاح 5 نكاوت اد: سمي دخ وهو

 لياذوغهو اذههد نمءارتو 4 ىديضغااهههجزعلا نمو
 لئاصإلا ماودو كذءل_<م) ه« هارت ه.ف تطرثام اذاو

 ل_عاسما!ىفانر اس حاراعرف « ىلاداو ةر_جو ضاسود
 ل-ءانأ ريسغب اهكلس تمظن ه شنملا دوقع امون هارتسف
 لثامت ىدر_غل ريغ اهلام « نا. دوةع و دلي هاربو

 الظل ا! نانا طارالو اه حار ةئالس اروط ءارر
 لب اللا جس هلا ىح -عأ 5 اذماع ىغي هدوء ىلعو

 لاو هاقلث ك_ءل!ضْع لك « بارو هكاوذ ه_ئءلا

 ل_هاحٍباةالريسكملاو هورمدك + باةلك اهبهناو ال-و

 ل_داوب لازال ماشا و*و * الءاق رمصع هل-صوىرتو
 لئاز ريغ هلظو مين ىف « اهقم قرع تاذب ءارتو
 لئاققد_صاهف ةانارر + وغاا مهلاىف تلق اذاو

 لزا هو هنمل هدؤردعل دالنع + فرطا بتمبانءأح د_َةأو

 لئاضنلا لكب اريدخم ىنادق * هدانج نع باك أوال فدك

 ل_حارو تآ لكذ تادناد «٠ فوطقبدإ->- ند هكفدف

 لئاق نكح ىل_ 0 « زةاوهثدل طتعمسقاو

 لئاس زغالا قااذا اسنغد#_ةعلاو ل_طاىفزاغاالا مدت

 دو« فوسفامول تازثناو « هردقرهدلالزنال ىذللا نياانا

 د15

 تاغويمال_ةنولا اًواجداد_غ«فوطااةالو ضن نءىك-امزاغلالاءهوةلااسمو تاق
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 ردد توك فلا الا لوقبانلا اذهىف ىئم عأامسب رغ

 كموسفف لقئث م*ا 0 لآ اذابرعاراطعل ا اهيأإ

 كمون ىف لقا ىرت اك « ةظقيقئعلانهرظنت

 وهو فرو ىف ىتءوا|نيدلا س”لوقدهلثمو
 راةماوروض- ىفانم>عطقب و *# ةران بامد 18 ال ىو

 رح ومو

 (ى) راقلا نعاموب كفناام هناىلع ٠ ه-هجو هللا ض- دقمدق نمو

 مهسفالوق بابا ١ اذه ب-اصلانبانيدلا سمسا فئاطل نمو

 ضرغا! كال لسمو ةظاىف همكلا «ضرتءال غشا !ىفماقامو !دا لول مهن

 ملقى ازغلم هللا هجر ةنارثنبنيدلا لا زشأ ا لاهو

 مقدس الو "لع هبابو « فئد ل_حاثل مءاام ىالوم

 مفوهف فورا ضهر تدك * ناو تفد_> ناف موقناسا

 "ىلعىفاز هلم لاقو

 لوالا فرح نع ضعت 0 ادا"ىل-- مءاامىالوما

 لوهأه-تءءتءاقناو ه الاسهصتقم نمفصولا لال

 وهو طش مىفازغامىفاج رملانب!لوقباءلا اذه ىف ىنءدتن و

 ءاكذل اله اراه هئمطش « زغا ل-- هتاأدامامأا

 ءارعسما | دئاق ءاح هرت باقو“انتعانثاثا !لمها

 ةشب رقفاز لم نيد احالص يس اال أو مدت و

 هشد- نموإصاو صاد وذ .٠ الك !ساسذلل فور. ئثىأ

 هثيدد_قايو هل بعتف « انزوتاداجلا لأ هس
 1 وهو سرمذل | ىفدةئمنب ازغا ىءدعن و

 دوم د سد و ىيفنأ يسد # هتيدعرهدلا لماال حاصو

 ديالا ىلا اةرافت ه-ءلعىع * تءقودتانمحاصتدمهسقلال

 هللاه_-حر ىد الان ,نيدلارد- اهوداقل الوقت || اذهىف كردتم) ىلا تاءاغلا نمو

 ناوتدك ىفازفام

 ما ارأا عولب ؛ ىلع ام عمد © اا: كل بح اصوق. ةرام

 مالا ةاغف ءارتو ,« ىلجو خئاون علوه
 ةرديفازغلءاءااوم ضع لوق فرظةساو

 سالفالا نموشاءاا دة اهعناو «٠ سايقمألانءىغي اهوج دىب ويم

 سانالا ل_.ةياد هرروة'اذه م سسانجالا فني دضاو ددتاو 0

 مول قلطاو ةمرك ىفازفل مهل ماقأ !نأ هب رمصملا رايدلاببدالا لدأ الصفن مةعامج ىناأسو
 تاقفثا ىف ةلانا: "

 هح

 يْشلا ١اقا نمنامزلا ىلع

 همدة؟تاراثدا| تءاجو

 سافنالا د_ءااكمثو

 ركشاو سانلاربختساو
 ئطبةساو ماالا باقعا

 مداةااءالهأف ىلامالا ىرم

 سشعااو دراولا ا. مو

 كا دراملا
 محا

 حورلاو لماكلاسثالاو

 ىتم هاقوثابو لماولا
هارك دماتدو هارا

 ل 

 ريدخ هاناو اذ_هج هللا

شلاز ارعدللا مادي هاوملا
 ج

وكل ىذالا ضع« هنامام
 ت

و لإكلانيسعل ةذرص
 الوا

 ءاقتلاو فول فالثخا

 بارط-ضاو عومسلا
 لال_:خاو ضوعسملا

 قيرطلا داسفو رومالا

 عسيتيامو ولما لواستو

هالانملاو>الاه زو
 لاو

 ةئام ىسفثي هتاءةةسال

كل ل هفابحابو 3
 ن

نامعالف ًَ :رهاط قد
 

 1 كلذ
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 ردح“ سلا ماداعزم كاذو «٠ تثوىتا!ىضورسا وذاع ظ ذو
 رهظي رسفناادودقااىرت صو ه« اهسذد تداحوالا اهسمامو

 ريهام اذا اهآرم ن-سعو « اهاكشنيعا !قدعت فرطتةليع
 ل ئااوام_صاادوهع 3 اهمولي 1 0 تصح ةثاوم نادم د 2 مو-ملف ساءلا

 ردعممو درو قوذلا ىئ هيدلأب 31 ل 0 نكد 1 رائارأ دنكو 6 دخ مكاو تاي ل 0 50

 رضع الا 16( تداشن 5 انسلاابنم اال[ الدو 7 ىدو تاو اريخ هر
 ريكا كو 6-0530 ناو 3 سضطخأ ش ىلاق صرنا َه ةدوسم ر ىرابال ص رءناو ص 7

 اب م |

3 

 رددوا ال ادروم اهم لهنتف ه ١١ ضر تاق رمخأل نذكر ع وم دهءالو لوف

 رط_سا|باكلا ءاج دق كالذي * اهب دلازام خسشلاو تءكحأ دوا لى قف 3 ه-ةمودار
 01 5 0 ا ل كلا 51 الث ةتاطلاردت ةمر خا

 ركقذ سدا اهدصت نءىنَع 0 # تاسع هير -ه ان دال 0 2و 5520050 4 -

 ريمكلا انارت عاف لاو! هت « لو ةلئاسريغ اهارث انسساو مر
 دو اهاءق 1
 ردحأو ىد_دا اهلاو هب تناف 2 مثمر خانز عا اال < مئاف ل 2 اق

 رسل دلل اهنا * 3 5 |ىهس 1مالقالا تااز الف 3 ماعلاو وهو نالؤوب|

 هلوقوعو مانأ »د باو ا ىنيمالا ىوحر اارقملا ينكف ل-هيوذفلا بكر نكتار
 عرس ل هللا» ءاذنإ 1

3 
 ريكفاتلاا.مباداةة-ضورو ه سكني لذفلا اها مالقأعقا و٠

 مس
 در2!ىردنكمالا اد-ء>امأ د هدو م 53 هاس» ىعءررد وج اان . 2 .٠ ٍت هبتاأضوو 9 د

 رسعقياعا دهن « ممل ن م 3 31 اهوأمَد هدم عا اهفالا ىلع واس ادا 1ث بالطانا

 كا
 روس ال م | ماعأأ 0 ل 1 ارذلا ةءو:ءطظافلالا 1 ا 4 1 مل

 هعذلو ةتل لشن
 نءىلعو :

 3 0 تك
 ىدستود ايفا مديأ هلو

 و 5 مقر ردد

 ريق ةنحالا 5 5 6 اهعذوزع ىَتاا ىلا ىلارم دم

 رض<و ىف !١لظدرف به ناف « ىركلا| ةنسمهاشغتالنوم أب 0 4
 رعدو ىشعناوثاامم ىدامت # اهباضر لالز نه هدةشرأ ناو

 زي-:ملمانالا قوف هلبيطخ * مهلكفداولا اوةءااذا امأو

 رعد مانملاف ةاآر اعو #3 ةها نلوطو ل_ءنعؤطف

 رصقت لوطا ا ىلع اذه ع هواؤهم « تلاشتىلا طائار ملواطت هللا 1
 (ضياهيااهلوز

 5 «لز كا تان ها

 6 ل

 ِ َر هر انخأ 20

 روكا 036 د امم ماس: #3 م(: : ىفأ» ب ناد ' الاى لكو

 ٠ *الذي 00 ترو #3 تائاوهيدلو كال 1

 0 و ىهاجت «اههجوو تل جنا ىوبجو يدق
 رذعتلاذىف ىهذتا ة:ءاىلأو + ترمدتو تااةذاداف تدعفدقر

 رفوهظ-ووذث ل «صقةنا!ىدإ « مرمخو لاهلا 0 مازالذ

 رالطقت ةاوالا هاوذإو 32د 7 امض مالقالا م 1

 وهو سوة ىف ىوازغا!نيدلاباه5لوق هب رو:!!ىفزاغلال نم ىئمةتإو
 لاجرلا اهيقتتو الو وطا_ذ_دتغاب ةرمبك زو عام

 أآهاو



 تفدتادق لاحفف ريثنلاو ىطلاد
 اهب لوخدلاب انهذف ترك م

 اى مهاك دقعلا لها عمجأ ا
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 نادض لقا. هفرم دنااو ىطلاو

 ناسحاب اننةةادق اهبا ولأ

 نافرع دهرا ملعام مم ل

 عع ةءركلا ند هر ناف نامءاد:ءمارح لاصولا هف «ه نمزىف عاجالاب لح اهااصو

 0 ماقابرقأو قدبوأ اهب هلل ناسنو حاضياب 2 أم « اد_ىواهل ساجلا ةيالث امل

 اهردق تمانع ند نانريري غنماهمءاركذياهدص « تقاطندةسامجالا نترك ذامو

 ةئرعأو امه تار-غبازرف ىبعرب ةكمو » اميقب نكحا لج اه-خو
 تاضوو امتيعدا م لك فاش اواىلا ةلاوطاخامو اهنع « هلامأ ىلاتا! نم وار "لمام

 ها هر 1 ناءلق صضشلافو<نوكيالو » تءجة_ج نولقاتمفوالاىف
 ناةئانا د. هعم صوب وداره> 0 ماهحر طد ”لاظك

 و ألم ىلع هللا ته او

 3 ن اهظءاو ران كيحت مادو * ه ىطاوملا رطقلا قد مأأ "للأب

 (اياهلو) ةمالعىلا هللا هجر ىلا ىئد الان تنور تالا ىذاف انالوء.يرةكحو

 ىب ا ةاره ند ماعلا درر ىلاداحاو جنرول فاز ازغلم هللا هجر ىنمامدلا ني نيدلا ردب زج !انالومو اندمسرصعلا
 وهوهاغلا

 انيكتوال_ذفا ممل _ءاهنافاف *« دبى مظ ١) مول-ءىفدل نما
 عنأ ١

 6 ةلزثج ىم هوشو نزلو

 7 0 و رمصبلاو
 >را.عاذ ه 0

 اندايو وادئاع هيو ل : , انومحمو انوطم عطقيو اذه * تاسدقو ثا فاحز نءهؤازحا
 ..ت)

 وهون تالف كو 8 3 انووتم موق ”ه_- را در ل #4 هقدارب داو فرعص)

 نعل 5 انورةملاسبقالا كذَع 2 ار او مرفهل- نم رظننم ديعلاو
 سيئر ااوخأ وطار في رز ا

 ل اةةعم 4-0

 انو.غهحاردا ةركسنا اهنم 0 انتا 0 دل اك
 مك اذلاو و هيلعو_تءاضراع ا اا ماظ ىعسن /

 متل ةةيجالو هاذ انعو |
 مهالافاتءلا

 ان.اه حربي ل مظنااردوجو *« هوال-نمارد_ص لرد هنن

 انوتفمباحعالا تحر :افأن 0 اذلفهت_هربأذا كر هل تءاح

 1 05000 ةفكلل 0 هرئاودف مد .ًاردن كو 8 هه

 انيست كاف او ناةنء ف شكلا #2 نبآف صم هرامذا نس دلو

 م هص مضاف

03 
 نءدوذو ثالف هني: نمدرب و

 م6 اريكو تاس 0
 4 انو م لقعل اد..ثراغمأ انه ف «مدوباودا!بوصاداهانان ب كو

 ل

 نبدا“ ا قافا رعد ءلخأ 6-5 : زوالا نمىوءاوهاعمت رياتهاونالءن ءىلاعت هللاو

 ةاودىفاز ةااضدا ه- ءملاراش ا نييدلاردب يشل بتكو« ىلغأوردلا نم سفن وهاعهلك نع

 اددودو هرك ذمدقملا نيمالا وحر 1اّوقملا ىلا هز عدو

 ره< مسا بأ : اك اناهبىءظأو »* رر#: كلا ىراذعاو تدع 3

 نس مشااو

 هدر اليبسةيااد- راهف

 رقع ونا قمع "ىلو لد 0

 ينالها زيشلا نار
 رر ردو اظذالا را مح كو * اّتضرفىفاعملاتامبا, كك #تن ١

 سهلة علف ' الاثم اوو مها تاعاخ ارمصعلا لدا تءلحو

 رسح اماعلا-: ا 0 #* هبابع شاحر مهلاالا تناامو

 مق اهاردع ثا ءاود امو 5 اهاالةعاماد كي دفا هلك اك

1-1 1 



 تاطدقو : رزرهللا
 تالا

6 ْ -- ]! 1 
 3 2 طيف ا لد

 ااطوناوءادؤ ها

 سالو فئالاو زيدل
 ل

ىسع رق هاو
 اكرمصا و 

 5 غٍ
و ابو مذ او

 | ىدغةريخذ

 ن*ةعطقو تك كا دا
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 0 كوشنماقتا|

 ىإإ ىأدتاف لوسةيافلا
 ةدهركسلا تبأو خيشلا

 - | .٠ .

 | كدمقي وبرعثلا ىطاعت
 تحن تالا راى

 ٍ ةدلج أ

 | اهرثك (

 ٍ 51 ةدانزلاو ىو

 ع4

 همعطاديذلا دم هبتوخل « « ةملخ هنمنادذأ الا تناك دق

 هسمهوةرارماريطتتب ىف 0 نا ةركسنب اىأرو

 همهفهبقراكق اذا اواح .٠ قولا كر غلا ننعب ىارو

 ههظنةحاصغا ىف املع ىب هكا سي ذأ ىذا ريما ىل_هب هذاعاو

 همك قفاري_تىفاعااطا «لئاس باوسن ء كا ذذب سفداق

 ىر دال ىذاتلاىرصرملا هال كرها اما هدرونن' اذيأولح )_هااركذ ىلعو تاق ١

 وهوكىلا هيبتكو تاثر كد ىف ىىذاشأ | ىو ىزرايلا نيد هت 1

 نيو ىلعتوو اناذمالح يبدا اذ ىل مكحا بدال !ىذاتاب

 ىيكنينان هسوكعم فم دص) 3 نمرتهتدهأامةداه_ثىل فاو د!

 وهورطق ؤةرالطادئاز اغا لا عمتزغلاف باول اوزغالا ل ىل مسدو

 نيك ,ىلقفلحذمللغ اف » هرركم اقوذال- ازغل تيدها

 534 تاقناثإ هنم' احو 3 يسرك كرر

 نيسسمب ىد عتبان همكحو * ةدك زررغنم هسركعم ف.دع)

 ني->انرلاّتن:ىردزت ده * هرصعنكحاه تنم اج

 ىيضرفانضر ءاشح الع ٠ هاجم ار-غا اناه:ئهلخ

 ىبتأيد معلا فه فرععاو اذه * ىيرطي وهذ بار مءافدارب

 20 امتع فال طك رتال 2, هادو عال ىدقر واح
 ىيلت شع ىلا ماكو « ىنربترسكلا مغرب تحربالف

 كلذ ن ف فئاطقلاو ةفاكلاىفهوزغاا ام عددين أ .ثانهدرون نأوإ< رطقل ارك ذىلعو تاق

 هلوةوهو نيءوذلا فى اريشلا يهارب ا نيدلان 'هربزيشلا هزغأ اامأأ 200

 1- در دارثالاو 2

 د كعب ثآ
ءااف هدأث

 8 م-

 ا ثيل ا ىف همدق نم

 نا.د>ناذهام ةيربلا ىذاه ه اكءاسالح دقنازغل ن 6

 نافرح ك-الاء-_يف هبفررح تدك اذا ىماج لك ناسءءا

 نالد.لصالافاه_هوةروصو « ار_ظناذاذاكثىرولاىفامإا

 ناوخانيبناكم فارما نا « ايذت ردم بوم زيدل |ىلا امد

 نامث اكل ذ ىف ىضتاام ةءذك نم < ذل سدل ساس:ل نيب هب وهو تك اذا

 ىناثلاه--+قاءرصلا ةللف 5 نع نعش ةةفاناو ىنايربلا ف

 ناري وعي اهرودل بعاف ه اهروهكتديادق رانلاىراتدن
 نام_ه هم نامل هداحو 5 هلياورطقن اه اًةسام اذا ام

 ما 0 اك ب تا ند م اذان ةقروذ
 نادهةْيقدتلره-كارخ [ىف 5 تءلطدق هءؤرودب ص ءمواذه

 ىناحلاةوطس اهلعوطس!قريااب 5 لع ضي ار طيخاهد و

 ناف رس قطنلانان ذااهتم دم 5 1 تاذمءاىفرخ" الازغللاو

 ناسلم لكن ماهل عبدا اولحي « اهتوالس تصخا انس امث_س>اب

 ىلا
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 ىربب ىوحلا ملأ نماهامل دربو « اهنثرروظااىف رصعلا ل.يقذلي

 رشنا| ةيبط ىهو حام بطب « ةفالسكةةءامتمة-ناو
 ردا ١نمذلا اهايرأ فريف « اهتابنولح رغثااول_-تدليو

 رغما !ىفهأنانث عرقي الج نبا عد * تاتو اهردغت ىف. تفمل ناو

 صرلاوىاناا نعّو-غياهلوصومو * ع-قاوم بانرلك اهدوع ىلع

 ردصأا 'هلغىئاس_ثن قوذلاولؤا « هبّتم:-ءاهاوسوماوعطق ناو

 ردذاان م”ى.ءرافالام مز تف « اهرح ركل او بصغل ادعت عف رو

 ىرسةمأن كالزتاح اح تاصأام اذا + اهعطقو صو تازمط اهتازمهو

 رهعلا ىف ى موىوملا نارين مرمضتو « امظاانمىورت فارءالالوأىفو
 ىرصملاركسااوهاذهىرؤلا لوي * بااوقفتغردفانااول- ندو

 فارطتلك ىل-ءو بيئر

 حدف الو تددس

 رخأتنأ اذن . لالا ف
 بجوباغعا عتود تاك

 انانع عقو ولارذع كلذ ىرطق امه-هنءلاق ايثلا امأو « ىورةركسن:ااهنع الأن مو
 رطدالاءده تيد اىف ماعلا رجا ىظاهندروأ دق مكواريتص * ىرب اهءمهباقىوال+ا نبا اذك
 هيت ىلباو لدار متو رصتلا تقال ناعلالا دقع ىو« قايل طيذالا - نداف
 ادا لاجالاو اهسنكو ركتشلا ضر * تعوم فمك ىل_ط ادب تاما

 ىركفتلغ_ثاد.ةهللاواّميرغو * تبرغت ةام- نمركححف هنب ريجلاو داع تانزاءناو

 فازي ىراك لاو فكؤ را يارا الف ٠ تتأدقرحي ايرسهنلا لاذ طشنمو

 لا او حرستباودلاو رك ىباثولا وأن م دجحاو « ةءد_خد_جالركب ىلانم تعس

 فو مشيلا#او مدخت رعشلا نمي او ع لكلا .ه داموم  فطو ) ىكارالف
 لضةلاوحالا هذه ءاذثا ا 0 وزغلاامنأ .ءانهدرو نأولح ركسااسدت دعبو تلق

 - 2 03 - هو .ه وى . .٠

 دراوهللاءاشنااناوءارأالا ل ةمامدلا نب نيدلاردب مال _هلارلاءلا مامالا ْيسسل !ندم_سىلاةملاعلا ىسيعنيدلا فرمش
 || . د 0200

 ىلا اهنءعجارو ةنزغ 7
 يسشلا بناكف ةاره همظنرهاوملاك احدمتفلأ «٠ هلنءوسئرلاىلوملا اهيأأن
 لاح نه هللا هدد تاع همكحاءعجزاغلالا ىلع ىذع 5 امكدغا ع ريدا تعم معا

 هضءفيو لاثمنمهيرتيو همعط كقوربازغا همركأ « ةلصا احر انطالا نم الا
 هيئفلمو لامو هاحنم همذا تساوة عج اواي ر 8 الا راتتمز اء يوكل

 هنو لامآو ىنامأن ع هما ةعاملا ضعب ىفهتلكأ ه اهرئث مءاام فر هينيأن 7

 كلذامو ل اموراذنمىلا هلوةب نيدلا ردب مشل هباجاف

 ههخازعلذد_ةهزغاو « همظت ن_داهماركت ال_ضاقان

 هعمر ل ضافالا نيبالع هذمو قطنععيدبلا لاس تزرطتو

 همسترفو دةلئاضفا|نمو * قياسعتا دما! ضارع الفرع
 هسا انيق مح رد سف * هتيلح ل طاع م1 ىفتْرسْعلا

 همءامضو دقلهفلادهماناق * هل_صال هنم باقل تذضا اذاف

 همك- له سل نأ تب رعا# ناوهفه:ملصالا تسكعاذاو
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 بتكتو ىلع لءقاماذاقدصو اهلامأراه ٍصرالا مكر 1

 بذءيوواع قوذلا فريخاهل 3 مكوةبو ار ومها ىف ىهامو

 بنت اهل تقوىفو انامز * اهصيطافاأب لكثةحام
 . ”هولقوشلانوكيآم حر و

 بيطوهو اهلقاشيأر نكلو 3 ةقيةرح ضايعلا اهتم غادتو دانثلان م رايدإا تداز '

 اومنطد واناوزلا لهأ اهركشيو *« تفّودتاماذااهودي هدب زب ل هزشلاةملطمت اخ

 بأ دن عفنلا«ا يالا ىفىهسلا ىلع# اهتيأد قاس: نكسا عسراأها نم همعناكر

 برش ةقيتعل اكل:نم هاش 00 ام دعب همطاسعت ىف ات لانامو هلصوو ة«دقىلا هقرو َ
 برءددصقلا نعافرح تةطنامو عالث اسحار مكجوتفلا اهف مشو

 م 5 : ى>ةرفساز 0
 بغرب حاراهلج ىف فنم مكو « اهعطرناحاموأن اما عضرتو بوم لك .

 بكرملا طبسا| اهئماذ_يحامق ل اهيرلة اولا «مفام لم-تتو يكد كرف اسس

 بدت: ةياورلا هنعال_دممادغ 2 ل 1سم نمهل سعاف هل_سرتو هللدؤلاو و 5-5

 بر طد:واوهاحارلا ام ااد-ع »9 تةئءنذاهتعش عماش نم مكو 0 1

 برة نفي راما الو «ي اهظةلفي ركنات دمعت دقمكو 2 58 ارثك

 برغمو قرشراطقالا نماهاوح *« ةدلب رهدلا ةججاباهةمدصاو 0
 بع! وىراوملا ضعباهملأيو ه اهاةيلاع كالفالافدبوو 1 كر
 بهذم هايلعوخنالا ىلا * اكلامعبصالضفااقرل نمابو 0 0 لع
 بدعم هفرظنمادغركصو ٠ ىأد_ةكباوةِز هال تفلت 1 وشنو و
 ةحابلاةيرقىفازغاممهضعبلاه أ مق 70
 انقاهعبسنب ارباب ستكس لو « اهيرسستاروط مف تاذو 0 هلو) +
 طهراهل طوأ موق اءا.ةب ناك ه ىوهلا ةرهتمنا.صلا ةَقْناعم 26 هتعدواام أولو
 نمةداقعىلا+- بيق عنج ناالا كلا ذامومدحو جيسنفةبرقا!فنيدل ديزل ازغلامأ تاق 7 نب اا

 بصقفف هتزغاأ از ءالنرحكح ذادقو ةيدوملا بااوقري-غىف كرسي لو !:يهذمريغب بهدم ا اس اننلا

 ىرمست دلا ىناهمشا| يو رملاو ةملا اوهو دال ضءبىف دنا دقو ةسورحملا سلب او طب ردكلا . مساساو اساو

 اناا احن ازغل دهانات كالو

 توقب و رمش ىقربارشتو « ةذلر_هنا ىحارد هل ماحو لصاداو امان ةيلسإو هي
 توغ: كاد رئاف اهتمسهف ه ادينافاهتمدس لاذاش عت فارطخ لكى ءهلو هلامخ

 توةواهردّس'قاخلا نم اهلاث ىفاعض ص يعترف

 ف.مصتلاو دمقعتلا مهلا هنالزذ 15 هلثم بالا اد هىفلءاالوداشنالا دهب لاقو

 وهو داشنالا موي وغلا اذه تمظنف لاديالاو ىذا او سكمااو فيرخلاو

 ردصلا لش اد ىهو اهيف ن هطالو ه ةنسربغبو دا 2 ةهلاسسعو

 رذقل اهمهمملا فذارااحرطيهب © (هءاتموا: -«افسهةقسنمم

 رضخلا قرن هدة نأي داكت» اثحلا هم 00 ل ل

 رسال اهلئالغىف تنئام اذا « الث اهمثقاشرلا ضساا ىلءواحتو
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 ]| اءارشلوتنتل هضعددر نهدللتلقو «ةب وق هتكوش نالزغالا ادهناطلس ىلع ىوةدالر طافنا

 0 ُ 3-8 موعكملابهدرو نم تعمتو 3 اهل ايمهأم عع فب ردها فذوكمل هذ 42 5-5 دزو 8 1 ف

 نع ةصااانالواو قد_> نمدرولا«امنيملار ا 5 مودخلا بان ءذعيلاتركذت

 :رزلو مشلول ناك « طقشلملا مثحلا ادم رش :رعو « طق-اارذلا اذه تلاع

 هلم ىدفصلا نيدلا حالصيشلل هيلع تاقو مادملا فازغل انهدروب نان

 ءاوس هرخ و هلواو د ءاد هذ ءاشحئئامو

 ءاضااو هضد+ط ١ثوك 5 عم رخل ازاماذ ذا

 ءازدعا بمخلاو عئرلاهل ه « لعفن هلواتلمهان او

 هلئاسدرك ٠«فاذعن أري غنمناةحرلار._كهارثو « فارش الاسس لا ل_صةمنك. لو

 طاالا ف.طا + ض.الاررك كصر ذم « ارق نارتلا ىفهدئاقهدورفعو * ارم
 بهدي «رعفا اانا ىدي أ ءاشعلا ل_هقاسملاطو هرخخ اهءاعو فرعها قاطع هضفلا عبرس

 هرطذةااري-طاذةأ له «رثك اوانمع نو سخ اوددتو هرودّتي وح وعّبو» رسكشيو

 +« رارقهل سدا صوغلاد_.ءب ه هلاح ىلع تي ن الق ه ةلاكسالا عب رسوعمربا لسن عزت! و

 «ارانءامسلا لاوس ا ىلع ميو «اريفلا موت ىفنكسيو هرادك الابهداروءاق صل جامي و

 ركاادوك * مي-+ل ا لوملا ودوالفدكو *» ميد_علك ىلعباقلا يقر صوغلا دهب
 ىقطم كو*المسفاخ أو اد رط عطقو *» السس رع مك د المؤممادْنْنمةربالو 9 ىلا ْ

 هدادضالا ذه هذ عد نم ناصسسف 5 اهلايزايكلاا 5 احرلاو فوذللا همف عجدق :

 نزاأناننلضفلاى لا لوقهششى.تنو 3 دا.هلل هج رولسراو

 ارّوصءهاشح فىدخثتمفااف ل ةعجث د «بهبرزءاذص لخو ْ

 ارهظاوةادغلا ىثفاامنسحامف «ىروالءاشفاف ىرس همءدواو

 ىرأاا ضد من-ط»ىف لماح هب 9 هماو انرثلل فاح هوبا

 ىرحاذاتايراذلا حان رلا رام 9 حداوجربغب مسجل عطس

 ارثدماب وت لمال به هوسكتو * ادبومايون برا هيلعرزت
 ياهلا نيدلاردبزيشلا |يتك ةيرثاافاز_غاانه درو نان تيفال اركهزللءو تاق

 ازغل ماشلاب ءاثنالا ناهد باس ىثمدي نزرسلا تاك ى هللا نيدلا يما ىئممالارقااىلا

 0 ةيوار ووك ياللا عير لتايلوم اسد ياةتاعرس ةيزج< ١

 هلوةوهو
 ىسئسه ضرفراكسذالا ىلعءانث *ىذلا لضافلاو كل ارمسبناكا
 سءصمهيوربزغللا هانااماذا ل همالك ةاور لوس نع ثدع

 بلطتو | ءرافسالاف ثعيو » ا ممكعلاطأتاذامكتي دن

 مانالا قلذتالام ةمالسلا | ا

 ل
 ينادلو خفلا ىا ىلا هلو) + ا

 تعءاطاذاد ع ا ذا

 1 نيدلا نيزوجبشلل زغاىلعةبرصملار اءدلا/تةقوو ةحرامملا ثم> نمءام نم مادهالةبالت و

 صرعو ا قربلاعايو اعلا | هةقد_دءااىف هلافال لتاسنع هللا كَ ارءاكتلأس هلوقوهو قيعافءاملاف هزغلا ىمدهلا نيا

 ثنألا رك دوا ثدغلا[

 مهو احب زل'تبهواسمذلا

 سءثللناضو را كددوا

 مدهالو هاربر الو هاجم

 هزانسؤربلاو 0 ! 5

 هادبو هاد تن داو هأمسو

 نو كاس

 هاسنا ىف هاراةثداح لك |

قوش ةدشإو ا
 هللا ىدع ها

ريثكوهوءاغلسار عظاو » قرتحاو
ريل ةد_ث ىلءرهظي و «ادصلا ولوع لمةصو قمل ا

 ْ هادا د
 هاناو عمد نا

 * مرا هيلاهلو)»

 د هذهفى م اودد

 دوعسأ !عاطتو ىوهلا باغ

 ال احربقوشلا حربدقو

 ىل-عو اح رمش هلع ططسا

 مرخدو امال
 ردصوءعسدالو



 00 1 كلذ

 3 *مثافعسااو ا

 نداأو طاالا

 ع رالوقاو

 -معمو خلا عجر

 ل
 بدعإلو

 ع-جريماذااماو
 ذو ىدعالفناكن او

 تلقو تاعفاعمداو 0

 تلاع

 7 ع

 لاو
 همر

 هَ 9 هدقنع اهب هدف

١ 
 اودع 0 هيدق| كك

 0 ل

 ل_-< الام اق نماهاو

 نهو هندقءنامزلإ
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 ىنامالا درب واح ادي تا كب ريو « يناس !هره_عوراست ]ابدعي ه احاهتي | لد از هلاح ىلع هّتكرت

 دحالو 5 هطبغفف ههحربتال » لطاش هيلقران نم هعمدىري و «لخادوهو حرختسي ٠

 ناو 3-0 بارشلاب !ىهأ هندسو قا,تةرحودلو 1تةتح ّناَف * هطقندإ املا عم هيف

 نك هرخآ تفد->- ناّروو 001 بابحالانيو ةيعمللا داوم قيام تيأرهيئانثىفاذكتاعذ

 الول هنا مفصلا لأي كوامااو« اردحرضتسنأ ينل سكع لعركفااز < ىف صءو » ىرو

 باوملانييالاردبزشل اهل |بتكف ٠ بابلا اذهه ادقفدعيقرطالو ه باجأامةيحا
 هدوروب ىست ىذلا زغللاو ههدورو بولا ئشىذلا باو ادورو ىسهئيو ضرال !ل هد

 ثيحرهز عرعرتو هبئاعلاو بتاعلامدعةغالب ضورهدجون« هدورو بءطو ىجلا ناب
 بءحاصوا اا خرج ال ىدرولا نبا هده ا وإذ «بئاص مس. ةيدجلا لمانالا نم هترطمأ

 فرتءاو *» ىلحو لكبشملا فشكدت هد_جوذزغللا لص ل مأتم هالجو نوم !بدالارهز

 ماقمىف ولما عسوا انالومنأق ةدعو * ىل_-االو ل اكل ذنمبدطا هقوذي رع هنا

 ىسنناو * كساد كل |هظافلايهداعأ د # هنم لوانتو 8 اساس اهل _-ضفي بدالا

 لات: يود هازخالا ىلا لولمملا

 ىدصا!ىوريهفوفك دوو ىورب * هل-ذةنمايهللا د2 ىالوم
 ىدننا ارطقو! ظذالا ردي ايف « هتءلح لطاعمءافتزغلا
 ىدزواك النهى اشالناك دق جا هنانثاف م راادروأن ا

 درولا نءاضبأ هلام لاهو
 سافنابءطاهمنوكلارطعدق ٠ ءلئاضةىلومان كزغل هلل
 ىمال_ح نيام ىدعماو هنا ىسدق ىلءىنامخ دروب ا

 (ى) صسآالاودرولاركذاءادذلا جور « ىلل.ةانيح ىرسكح رجاسا دقو
 |لذىلا هدرو « هدرو هفورحن ادغا نمفطةةاول دوو ههدرو ف. ردكأاب كولملا ىلهتسسان
 م.زعراي ىلقتدقو رمقالةنبالوند شن او ههزءساالمنءابراعرو هلا

 مثلا عاقاف ضغلا اهاذج .٠ ىلاعا اراه ا كتعنماذا

 كال: نالعو 5 0 معد ىلع ييعشلابعنتقاو # دساكملا ىأرلا اذه حيره ىلع حار

 اهلمال_قا ناصغاالا اهدرخذقالذ هك امااهذ- هناو ههرض الا كالن نمالا حرذت ال دورولا

 « ةقدقالا ىلعرب زولا ني: اسىزغللا ادد نم كولمملا ىشةوه هرضأو ةجسمب ةمءودادءلا

 35 .رغ راغب ادهم هيدكفتو و هقمقش ما ةدرو ىل ءارضت : كس لترا كر لك فاد

 هسرط ىف.صص ىفرظنلاررك ناادثئمو
 اروثنمد.دخفددولاىلارطتاف ه ايده د فام عزت تنك نا

 « درفلا دحاولاب هقالثلا لب ددسن هنذوعو هدرول ربنعلابىدرولا«ه:نمترفاظ دقاذ

 هنأ تنقبتو ىناسل ناميلارصسل دة هئاف 5 قالا رقت | انروسح تل

 سعئابةملكلا| هذه فيت تدبجوو « رظناادبد_-لك الادريلا اذهمهذ ىلع ىوّدال

 ناو«هورءاضةااركجنم+-ةجدينمىراجالركشا!تاتاعو ه رقلوةدال لئاضذاا

 رطابلا



 كر

 انا اريطا !فاأب و حانج ىذ ه ناومحىفهن :هحورلاىرو

 اناصغالا كر -<فدؤوو * اموندؤفلا عاد تئاماذاو

 اناهمريصي«_ءاصماددع ه درب باف صققمفف اديوا
 انانسكعلاعم عيباوذ كل ٠ ه.ئاثفورئاط لكح
 اناهبا لقد ودوخ لك » ىل#*#هبلطاعءهاك هى

 اناهماريقسه_ةمصصتبو « اهظع لول_ماد:ءدارتو
 اناطظةد نكما 8 نايك 3 صقئبدز هؤمدعأ ىف 0

 اناا ىو ديرو فر 0 هرذه.ءامتلاردتم اذاو

 انافرعلا لهكهناك اذات-ك-ثنم بدؤت هفءركبو

 اناحرملا بءءاحاذ اه كف ىو سدفةردهائاث 5

 انا رتعا ام هفقمصعأ انعبذ ه 0 وفدثهدنعشلتاا نك

 اناسالا فاآي دقدورض- « اماذاو رفان ٌريلا ىف وهو

 اناادقءإضف نعزغلووذ اميل تنكن الل اىهسرتفاف

 ىلوقردو صقل ىف هز غل اامانهتدرو !ةّمحافااو ىرمةل ارك ذ ىلعو
 قةص بأ ةاانو برطم صق سه 0 ودش تنهداوعاىغمىا

 قواملا عله ضع نمتْرَف ه ن_سحقلاءءااهعومو

 عجيفازغاناوملاةامح هب امك ى ىريمدل انيدلا لاموهشأ !لقنو

 بع سانا حولت * هءلقىرثاطام

 تالاف ه:منيعلاو * هطسو ىف هراقئم

 ىفازغام رمئاكم نب هللا ل ضف ىد- | ىلا ىن.ءامدلا نيدلار دب حس ارصعلا ةءال#-ه باكو

 هيما ناك ب لقنا 7 سوعشال فءاسر د ءاانهسُم * سوذنلا ىلا بيح مماأملا ةث حدق

 فدناو ه هيذاكتالاوقالل ا د_طناكل عفلا عمهمأق طقس واه هيسانم لا ناكمنيعل | نم

 لادهئاررحلا مالكلا برا. غناوهحرشلا ةياغاذهوءاك ذلا نوما سكعلا دب

 ناكه فرط عطق ناو «ديكلاورك لا ىلع ةةمعم « دمصالال [فيصعتلا عمداةيشاح ه حرطلا ىلع

 سكمأ| ناك هلوا لاز ناو «اما دم هنري راص فرطاا ىلع سكعناو هاماوق «.قانحارص
 2 ناك اعرو 5 هعأو لم ةنيىلاهاذمل|تقاّيْداف دوا ه همنا ىطاعتااناقع

 اوما ىدجلا باتل تيكقم نيرو دل يشل نلت اهنا ةلاار ١ الا هرعت

 هعومدءارجا د_هرو_ةكرادتوه ةنامرحءاذطا,تااطا ىتا ا ضرالا لهب هوب دبوفزغلاو

 لمبات 5 هحدقب برشو ه هع عت ىذلاز ءالاىلا كولا منار« هناثنيل الا ف تهظعف

 ٠ سوفنلا ىلا ا.د انالوملاقاكءدجوذ # اركسس غراشلاحدقلابهفاطعا تاامو# 'ركس
 تااهذاه سفن فاو ه٠ ارغاباوللاىف كو ٠ سؤرلا ىلا هزاحال صوتا !ىنادت

 «سااحملاىفهب هكفتيو « سلاحا هيي لطاعام (وهو) ازلداوملا اذهذاراجم ينال

 ناو ه اجانهتدجو هتبلقناهبرقااو دعبل ىفوران' ادمحتو « برشلا نمهن انجور مت

 عفر اغا ١

 ه-.قالدءالوه ارودّم

 كابا لعل كمخاكن كف
 ناف كامصىف اههكمذوت

 مددت اريغصكي رضرل

 مناد ارييكك ب رضي نم
 رهدلا كدعتا اماصْك م 5-1

 3 ار 0 5

 هلو لق كار
 00 لبةنآرقلا
 هريسد: ىلو هّللاو هره سف م

 ةغالا ينك كلذ-ثنالو

 ةعاضا اهل تءراع
 ه-فغلفريخالو نامزلا
 نا ارعلاف تر

 «(اضياهملا هلو)

 هللاءان ام ىلع حالاو بو:
 مد_ةو باق 5 5 ارح نم

 مدق ملقو ثاساط
 ءاشذع ةلقارل

 5” 0 ءاماحتالو
 م لام او

 326 الو دحاز رام

 فأر ذ سامقاا

 متعلاو

 تذغتاف هتياحا نعل انكم



 ا مويلاك د معسايأان

 اناكسفا اهلزغ تسأل جا

 تيدو ىلا َه ه-ىق تأرقأ

 دعا ضدنا انان' ااه دداول

 ىذلا تنأرا 0

 نال حاكما ةدقع عت 1

 قيرخلا دعو نمت عا

 ثاوورغ امثاملب اناا ىف

 ف ارظاك مخ ا عمكت 6

 بخحماعم 4 خا لاحو

 لمشلا عمم تأ هقنا مع

0 

 م (اًكياهيلاهلوزو

 امون ىئغي كلامخداكرإل

 اموب ىنرمسيال كيا لاف
 نوكستناكانا بهعبالاكو

 ىبحنالكلذك طقف ما

 بس ىخانوكجنإ
 |مف كرد :

 عدلغ رع انيس
 امو تدقنا

 !ىفقاو تاه

 مثو تقفنا

 تالعاو تدفا ىلا
 هراكحملا نماء مسءرماإ

 بدخأ نم اميصنو ارو رودرد

 مك
 00 ُسلساُا7اُا يي ا يي ديد يسب

 هفرصدقاوها|ب>ه ىرانبدلا هلق نع

 هفطعتم هئاطعا مه اوهلا عم نكنلو

 هفرصء اشي فدك 0 هعوطتةةهاوه

 هلا رك اشريغ لادام

 هفرسأنر كش لذي * قافرسأ اكو
 هطلت انساح »* تءدوامك هسافنا

 هقوهفهمةماقو ٠«نصغنمتخر مك
 هثرع دقنمدنع عدس, مصا اوه هل ةعم

 ىرق ف ازغلم نيدلا ى رح لافو

 ريطملادادعىف 5 هسارو ىم_ةمام

 دههدمم نم هلك #* مسدرتم نم هلم 1

 رصيملا عاملال ه ترهق رعاك

 ىرقهععا ضءيلاز هن او م-تم هلك

 ا: از-غلم ةسورحملا ق تهديه: رمش || ءاشنالا نيواو د حاص ىنممالا ىوحر اارقملا لاعو

 ةّمحافىف

 دّوغنو اهناذفافحرمسيو * اهزغت ضان رلاىوبي رئاطامو

 درغمتامأتنافرحءاسخو « اددع:فورحرجسهمسا ءاجش
 دهشناو نيد ىذا هل اناس « درتنا هيقاب فص امهدعيو

 داشرو تداولت # هتخأت هنعت بتنا خأه فو

 هنعباجاو ىمدعلانينيدلا ني ززجشلافلسلا ة#بقي هل-و ذب رمملارابالا ىلا دروزغللا اذه

 هلوقد

 دةرفو كام هأف م نودا د 5 ددوسو لت اد - مث هل ع نهانا

 درجأ ةمامغلا عن مهارعس و 5 هنيصني رت راسي سقت

 د كننوو دشت ضورلا فاض دوع ىلع« لرتلو كورط قنا نع كل اوس

 نادنفاىطأال ى[شتلاوضا و اهد.شندنعقوطااب قيذتو

 ةصرتءاهل نم ئدرا افاخع ةامااكعل كدت !فرطا !اممناددمو

 دوشبو حولي لب فا سكعلا ىلء# هناقريخالاىنانأ تف ناو

 دصقي هيف ىذا ئءلابءافانل 95 اهفوحو هسلبأم عم اهاوأف

 دجال دف سكعلابن ا|فاو + قطانل فرح درفاهتمنافرحو

 دقعب كاوا زوما رغم ىفو #4 خذا كزعرهدل اء اق تءَقب

 ةردىف ازغلم لاقو
 اناوصاذدعبنمهارتو ه قليتاداجلا نمئثىأ
 اناحناوهصرهنماناات 30 ازيزسءداجلا كلذ ىرتو

 سل و ا ا 2 ١
 ىرد ١
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 ةرب اى ءالعلا ىبألوق كلذ

 ه 0 ملانمفاش ةاوارثأه. ٠ ترداغفىديقىف م.تاذتعس
 منطاةيراعىشوتداعو ىرسكو « اءدولاخلاب ول اريصيقةتسك

 ةمه>ىفزارحْبا لوقو
 تاظامانالاهللاىدهاماذا » هنت: أب نذربغ نم ةيورضمو

 ةيروتلا روس ءاروزمالا نا كلا» وجولا امهيفرةست ل نيدلا ىحتزغاوءالعلا ىلازغل تاق

 نافع همءا نمثز ارسحنبالوةهنمو

 نات ق فرح ىذماذا * ةشسج+ةدودعمهئررح

 ملةااىفزاغلالا فطلا نمو

 ىراج هدف نه هعمدو 0 دداس عك ارعوضخ ىذو

 ىرابل ا ةمدخ قف عطقنم 5 !متاهوال سدت! بظاوم

 رز رولازوك ىف هن هرشفرهاظلا دمعْنبا لوقو

 5 بأ5 البباقدل © م« عمتالب نذا ىذو

 كاملا ق تقام هب ىلءىلوةسااذا

 باف ارءامودلاو ىلا يت تح ءا مخ وء#ثلا يش نازاغلالا بايىف عقوام فئاطل نمو

 ىحيواروطبهذب » حر افق اوام هلو
 مترعزكجي لام » هرشفاخأت سا

 باو اىفهدلاوهملا بكف
 ال ا م وه بأ د.ءن.نبدلاىي2ىذاقلالاقو ه مالااوةموص> باءاذهرشو فوخوءىحثو باهذ
 با.ىفازغام رهاظاا

 د كادر 3 ها زا ى مم ةااورودلا ىف هارثأ * ساق

 قرط, نيباحالارثك !فوهو توك نزل اغلا .٠
 قثوي كلذ دهب نم ديد_< * نكاوه,:أثا ىفقملطو

 8# قءرتي نمل هفمعصت ناد #2 هارثو ىو باقل اق وهو

 قءسن لثاضفلا ةملح ف تسأ « اعاطمت مشب هفعى -ء-اف

 داجاودنه ذاب ىف ىط ارم !نيدللا ناه ريزيشل لاهو
 هفانو٠تصدادق 5 هان انواوها

 هبففا ىلاوعلا ىلع ٠ ه#فنأب ماش

 هفأا ريدط لكو . رطدل حان ىدو

 هف زوران ماع ىدي ادملا لوط هح انس

 هفذع ءاوه ىلع هنملوقعاضعبرلا ف
 ا 0 مك علا هل_ءالع

 فر _هم 3 ع دو ه 200 هةحسوزو

 ئث-ك

 حج 000

 هرتلا لا تيت اذا
 ت+6عدقؤ ةيوداات 5

 مك دبا اهقاف انوه ملا

 افرس فو..حتالو انذ_.

 7 حو .نووز| كو
 -_ٍ ىقكءمددزا لكأ انا

 لكو مكم ا كماا ىرةوإ اذه

 ا فءمك انغلاذو

 حو بازيلا قائم

 ا كه-سثد دام

 ا هلا

 مانالا ةىدعو ماعلا

 دومثلا باءالى 0

 تهمناازا

 نب-> اهزامعاىلا قو 3

 لقت
 تءامخاو ا ع اال

 نذالا تدار ناتسلا

 0 8 املا ب دره



 يهطاو دك

 لل قيضأ قال الاو
 ةعنءمالسلاو رقع
 ماسقيالاو ع راتةرايدلاو

 عامج الاو ىلا مع

 ا
 عرتاا اذه فو عامطأا

 هفاالولعا ص. ة ف ناكولو
 ناكل هرامالا كا
 1 7 رم-و

 اعيدص سو اعن6
 ماقلاءرس

 زاغلالا

4*٠ 

 اهةصعتدارأ ماكتملا تا مالكلا نم اهدءباعمهو ةماكب ملك-ةلا أ, نأوهل اقنرخ ا ارض
 سال فأل وقك كا ذ ف الخ هدا صو

 سؤ دالااهادرادسأ ه هلو ىلا مامفلا تاو
 ىهشوءافاانماةةاارعاشلادا صو فا.ةاانمائفل ظل دا عماسلا توه وأ ل-رالاناك
 هلع قدصيفاقلانماستا!ناف همضتق:ةغلاملاو تدبلا اذهىورا ذكهةريثكل |تاعاجلا

 ىلصوملا نيدلازعتسي و ىهتنا عممجا لقا
 مل-نمءاشلاعاضرعئممهوي ٠ ىفكنطتبرعاادرفماراساب

 ىنل !حدعالو هدعباءالودليق ا قلعت هل سداذ هانم لد نع تزرع ٌكرانملا تيلاا لهن اق

 قدشم لحل! لاق دق هن دوف فذصملا حرش ىلع تةةو نأ ىلا ةريح ف لزأ لو ملسو هل ع هللا ىلص

 ىأاهيدال_تو تحب رعل !لو ةةةدودةاشا داس لص و ىدمااسأر ىهوةمللسا نم
 نعه--ةيادرف:موب رطااىفاراسبطاخاىفا تدءلا عمو لاف مث اهدا ىقدودلا دحر

 هروظاال ىعم سم انلا,كءامجا رتب مهوشت تئاو هتاةفد_ا قفاه ىف بغربال سانا
 هّللاو تلة بيدالا ل-و ةاشأا ل- نيب ل-و تاحاه واجن اءاشلا عاضر عنجىتارلا مدوبأك

 مدسءوةداتعا!فمظنلاوحرشلاناهلوقاىذااو حرمشل ا اد_هربف:ىفةريحالاتددز ام

 وهووليقمدقت ىّت.هيدبت بون اهر ىسرغك ةدئافاا

 مخرلاو نامقعلاىلا عبرها ىوكش» تكشن مهماسج ا ىرثللاوعدواو
 مه دو اىفهدعب تاقو

 مهتومدنع مملمق دةرمسأاو # او-رطاو يدوم | نماورام ضعبلاو

 دوهعا اوه [متهلا | ةهجملا مهترادادقرمسلا مه*ات نا عماسلا مهوب تدمل ا ف توم ارك ذف

 لزنتىتااءاوذالا فن عطلا لسقتلاب وحامرلارهسأايدا راو رهسلا ىفو ىلسَدلا فانه هول او
 ناسالاعرلانا:ساوهب_ثممماف نسا ة اعف حامرلل لِسَقَدا !ةراعمساو لست الزم ءانه

 حرلافنيزملا نب الوقانه ىيعتنو روغثلاءنهطلا عقاوم اووي
 ناعدشلا نملسو فو.سلاباله ىلءاسلا ةيارلاو رم“ انأ

 نارملاب عسجلا مويتيدون « ىتنال ةادغلا شيعف ل
 ناسا لكحج هنمعلك ٠ لف ةاكلا تجخافتاذاو

 «(زاغلالا رك ذ)»

 (مهمهثيىدزاهدقعت لأطذم « نسادل-هوزغل أ ام لكو)
 ةدعب لكلا نأ, نأودو هناهسامعا هو ةءمع:ااوةاحاحملا ىعس زاغاالا نعأعوناا اذه

 هملع|مئطانو هريسغ ىلع اهرهاط لدي تار امعي ىأي و فوصوملارك ذري_غنمتك ر تشم ظاذلا
 ماما اهل سيلىتا !ةقرفلافسهنامأو ب روما هج وريغ ىلا قفا فر سير هنأ همام عدباو
 نؤءانر رقامريغاور رقام مناف نذل !د_هءالبعاما وميملا لاسم مهسهافز اغلالا ىفةب د ولاد

 عسسسسس

 كلد
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 ىللافوهيديئد * انرلا ىلع يسنلا داج

 لاش تاعءامو « ىدننعرمصقا امانأ

 / عونل ااذهىف نيالا ئص مشلا تدبو

 0 لطلا فم تك 1 1 5 ظلاىقمدخااىراست رف ماتس ه ميلاف لاه ىداعالا ءاراذا
 0 تلا ىلا كا اهرطشو ىلا علطمنملوالارطشلا هندي ىف نيضنيدلا ىصؤيشلا

 ميك ناك 0 »* مدقالو فخ ىلءهارسامو 2#

 تاتونو اني ىلف
 ىددصنءا

 ىالك ظاغب نا تف“ ناممعلاتدبو

 0 0 منن مو ل مخ نملامملا تارك هنرابز ف لداوك هد

 لاستو هل-ةدكال ى هق لوالا هرطّو ىذرلا في رششلا تدب نمىناثلارطشا | اونمذ نا.معلاو

 د-بهلا نيو 6 * هل تل دبى دش ول شعل! نم صام #*

 نيداازعزجشلا تدبو
 هداوو دا اولاو هالككاو

 : ف كلذدنءهتاترذتساز م>دىوذاوناكن او لاجرلا نب 0 م وةرش باحصالا فلذا اهعادبا

 ىندجوذا كلاذتيا اوهتنامص نيدلا ”ىندجشلا اهيف نمذىتاا هند مصقن م ىذا تدب نمىلاثاارطشا | نع .ذنيدلازعجشلاو

 هلوتوهولوال ارطشلا
 ردقا ك-ءلعو - سن كي

 قطنأك هقو كلما كالو م>رىوذاو اكن اولاجرلا نب « ةعطاتفاصنالا هلق لزتإو

 الق ىرجاو 1 وهوىلوةا عسات ىوبنا عيدا ىلع هيفرق-مانأ !ىمهيدببتيو

 رعفنالو عمستنا كءاع مهح دمت يكلتاومهفاف مهفوذك 5 ىدُ س د نا لآ ردا هلآو

 كءلع حال ريكلاو ماكلابؤطنا!ل_#ىف اد_علانم م« ا(ضكسانقلان ل

 ىأن كى ردع نسلاو ب رلاو نابقعلالا ب رملا ىوك 900 تكشن مهماسحاى رخال اوعدواو

 نعت عسا اانهللا لوالارطشلاو ىنتملا ة يهم مان ١ رطش ىدب ىف تاهذ ا ضد نأ و

 نمزوفاو ١ اضع دل 5 ه:ءشنا قاس ىلا كشنالو #

 قكماعا هلدب كةجر 1 لءأهتلاو عوذلا ذهن سا ىلكت-طرذاسانهفاةدعسالاهسوو

 كراكبلا هودق ءاهشملا 00

 تاود 5 اوسو ودو (ممتومدسنعم مج ولو ةرعملاو 03 اور ط١ او ميهوما ان نموا وافعنللو )

 با.كلسفاه- طاش .نا امي قيلالا ناك عيشرتلا باب همة ميدو: 1١ ىمأ عونلااذهتاق

 مهوتلا مّد-ةةونيعونلان ملكر رقند دقو ةصشرملا عم عشرتلاواهءاهيا عيوبنا يونيو

 ماوةوهو ةيروتلا عل عاوحانع جالو م عشلا <. ءاعىشمىذلاو هبابىف

 مهشلا ف فاسسالا تاصام دعن نم * ةمئاذط لدور اتس3ا ىنح

 توصوهو لءاصا!هدايموةالصلا ع نمتاصفويسلاناعماسأام هوبانهل رجلا مام مرا

 هةرقتدعينادكس رحهشااو متلاوىلا هتهوق عونلا اد_هىلءدهاوشا!مظعاوديدلا

 د متلاندارملا نا عماس لامهونانهرو-ةلاو سشلارك ذناف نايس_رمقلاو سعثلا
 لوقك ةقياطدال ميهوتلا أي دقو عبمالا ىف أنبا لاقل قاسالىذلا تننلا هيدارملاو موكا

 ىلا عنهن هجر ماسة ىبأ
 مسموم 7س _7سطسسطسسسططجبخبجب77خ77ججال



 0 انسكنهقا
 كيكو اهنئاو 30

 .ى هحوهو كك س
 سدا| هدو ا

 ةديعف اك لنأ

 ا

 كءاقبهقلالاطا اك

 انس 0

 ا با 0

 ا
 ل ىوس 000

 هوك ذارم

 اهأوا ايال اسفااتدت 5
 عل

 . ت*؟هوزو

 2 ارهو ديد 3 7

 هلا 2( ا

 باكا |ازو 0

8 

 ا دامىدرولا نبنيذلا نير تلا نيماضت نصو

01 

 لآ هما بكف اهدسوا مبأ اود ةحوز نم ةطرفمةذادل

 الإ تاره ضر ء تان 3 اهادلاو نيدلا دش ةدور

 اهاماغد_اىفاغلبدت ٠ اهأنا اناو اهانا نا

 ب . رعلا لوك نمداوج ىةبسالو هديلعةلملازاعأ ل نهض نمركف ماحام ىذلا ىنمهذت نمو

 ادع ادم ىلوق * هم ||

 ادناه ةيردن رب وهو 2 هكنتوخ ذا ىربأ دمت

 ادبأ ردعام فاذملا قو 5 هتفاسعا هل ال1 ةذزو

 انالوم نكتب بابلا اذهن هرج ننيدلا ب اهئ ةاضقل !|!ىذاف ميركلاهظفانميىندشناو

 امهب رتب نيدلا«العةاضقل ! ىذا
 لهاجهناليادىوقأ هرشف عم نيدلا نالف همت
 لئاطامتدعام عئاعق »ع هقوثنملةدلان هول

 نوحملا فاضي !لاقو

 ىلة جاما هماسذا فل نم د[ ساق ا سافر عار
 ىلارومالافتارورضا!ىجلتو ١ ردةءمهوتاعاذا لافو

 ةييرغلا ماض: نمو

 ضرايةثكم قطاف « مكللااو د ىزعتنث- ١
 ىل- مولا نا ىتباغف# قالثلاب ظل ثمحو

 ىل اوقو

 ىرايططصازعدق تاةفىاوس »* يدك للحل ىذ_هملوقي

 ىراشخا عقوق وةثاك باع » نكلو نس-نمسانلا فو
 ا نال نيب هسو رحثا قش مدينب_ءقوملانيع نبداارصان لاهمنب دهم بودر 0 ردلادنتب او

 تاماقملا بحاصىرير علا لصالاودرولا

 ركبانانادحأ كشامو ه«رصقةااءىلاوءلارودقأ ١ اهوا تفرتعا نيتيو ساهي ا كلذ ىف تمظنف

 ١ ىف ةحل» ةلربرح « ةدست ذ مح داصة سن ول

 سس نمدصو لامس !ذدو 3 د-ّما راذ_تلا تا لوق»

0 
 حدا بد ءدرو ىلع موحي « اهانادخا ارثأربطا دغ

 د
 دع

 مسن ندهدصو كامشلا د دمو © دوتدحا لانا رئلاك

 ماكي لرفاو ىضرءوىلام »# كلم هىناف ركحداذاو

 ىركستو ىلا هش تلعا6و 3 ىدننءرم هقااتتوكاذاو

 يسع



 ففي

 هيعا.غنيةفاحللا ف ترشنن ادق .٠ م-اف دوال ءالاو ادبانو

 هيقأن عدلا مظأ تح للا اسد « هماستيادعرغتلا ردبءاضا

 داجأو ىرامتزلا نس نيدلادديلاقو
 اهرارعحا همتنجو نم تدسنك ادق « ةمانع ىف رم ىرهاس بو
 (هرادأن هذخ نم اهاوانت « اماكه+ و ترادةدروم

 ىلصوملا نيدلاز ءْزيسسلا لوقهلشمو
 رارغمتاااذهوامحتءوعم « اسهر ديلاراعاىمماسو

 ران هسأرفف لءهنأكس « هتعتدنم هتماقزتمت
 ىوجلا صانرقنب نيدلا ىحننيماضت نمو

 ىاسلمله سعر نم هملعو 5 اجدلا تحت ىنرازد_.غاهيدقا

 حارس اجدلا ف ىذي نانرع # هنيبج قوةرعشلا نيب قرفااو

 اضيالاقو

 حري هوهلي نصغاكن دادي ٠ ىرظانلى دم دقاضو رهللا قس
 ةذو_فىذلابءانالكحو «* ءدر وءام مهاد تصخندقو

 ص90 ْ لحاكىفهلوقر

 ايهاودلا عمعلا فرطلا ىلا ف وست# هفكف نوفل ا لكن مس:كلااوعد
 اقامو اهتاخاضاب تلخو هه هداوسب رظاننم تيهذا مكن

 ةلحوبأنينيدلا باهشزيشلا لافو

 أك ارةرسملا فى تدسما * ميكس وكلا نم تمطقم | ىتمو

 ايهاروا ايغارالا قلت ٠ اهريدسنآ ”ىثع تقرطىتمو
 امهو اممثاععىتعاالو امهيئاناههمكح اامنيّدس راهتشا نمت ءدعن ىدرولانبالاقو

 حولثلا ىل_ءرودقا!ناضب5 ٠ ضرا لك_.بدرغلاتاماّعم
 حجوركلاى بلعب رغلامزعدقو « اتائملا مده ل مأ|بوذب

 اانبلا تمدهناو ثلا باذد_ةىركفتد- ةواو را لكب سب رغا !تاماةمنماممصلخم

 تاقف ضرالا ةذاثكن مامهتلقنو ءامسلا نم ىعء  امهتلعحو نضقنلل ةقصتسملا

 حولثا! ىلع روصق/!ناننبك * هنم فاسلاو هفدر ميلم

 حورخلاىلءب رغلامزعدةؤ ٠ امص: ىفاعلاهذ_خنماوذخ

 ماىلاءاغلي ل اءاوفا ل_صتىذلا حو رطم سب |تء نع بدال !قاذ 7 ضعب ىاأسدقو تاق
 هعسولا هذ هماهضف « هباننملوخدلاةقاطاو دج الو « هيانج ىلارو ذا االو و هباّتعا
 ةلوقوهو«اهئاطدشبب جتافمىلا لو« اعضاخهسفنحرطاحورطمنبا

 ليةاانةررم قافعلا باشانسل

 للا قيوطانككف ه ادد انماغانو
 لسغاانةررزه ه قانءااباش انسي

 2 سس سس سس سس

 تلقث

 ةسعيضرلاةلزيلا كييك

 و كل وصلت ءزوو

 2 ثىس> هللاو كنلا
 ْم |او ك1 ءاعىتفملخو الم

 *(هدخ اى اهلو)

 ني وْل* عب هنا لال فاتك
 رمت تةفادلاتدعباو

 كبرت لعىدعب نيسستالو

 كيلق نداكركذ ثوتالو

 ناك ناونإ اوخالاف
 رعخالاو تاسارخ مهدد ١

 ةقلقمل !ىلع نام ةجئز اولا

 نانئالاو زاجملا ىلع نامي

 طفالا فود_او نعم ىف

 الاكذو ىءامو نانثإ
 ىبحاصناو رتفهلوط رس
 نيقتلنا قيفوهمسا قرزر
 ام تر أعبربس

 تاددح لزمأم ا ىوهاو

 نا !ئسقيفشلا ٌكادؤ
 كاراناىلا نب وحاأو

 كلنو ةوخالاالا ةنارقالو

 ررهدلاةلزانالذ_يدقنو

 اثد



 فب

 لقتل! فىوهلاتاداف لقلت ه ىمسمل_سقتد هب ىهافش مماب

 هناي نيا ديزيشلا لوق ابل اذه ضيرظو

 برشأ |نعانسضحارلا برشزءدقو *» انْميةرسسملاو انوا خالو

 برئلاب مهن ءامدد ل ن هو » الطلا نءش شالا لكض وت

 هلوق ةعيدرل اهلج ىف أن بنيدلا باهثنيماضت نمو |
 هلام ا: ىؤمؤلتاكرب :« انلدعتنمسواملاانس كح
 هناقسأهب تسحس|امءاملاو ه هعولطهملعتاةثاامرانلاف

 ١ هملاقو
 تادكإا هسعيجداؤةلااهابوذيؤرح م ىتدعهعو ىوهاا لا ايحدلا ىف انأ

 هعومدهملءتوفىوهلاّمك » مرغمبصليالاف نأ صر اسيمانألا ضرت لو 0
 داجأو لاق || ى-كقارفلكش لم

 سا الابره ادعي تيظحو » ىقدنمو ب ارش ثا ارض دق حاصأب ىلإ حرحو ك علب ثور.

 (ى) اكمل ىف هلك كدب دح لعج او « قةسافان_كدلاراذءلااسكو ىدقع را
 ىلاربسل !نادإا ناهرأ سل نيماشن نمو *طقع ادعو ةورعدو 3

 داق ب ااق ىفادب د يل هناذ فظن نم تعمكت رك ذيك اتكدرو تا

 دس اوىلاعلا عم <نا 5 رك دلو تناواهتم ءاقتساو كلو

 فئاطق ىف ا:ةكم لاهو

 ولحامكسفئارتخ > اذا تريك »* فتاطقيانكلا ردز تقةطندقأ

 دام نال كت دس داو #2 ىلس ص مت اد مىئماوهه#ا لوقت

 ا رطب ترك ذاق
 ِبَذ دقددىدو ورم

 ْ عرفاافاحا نههتاق نا

 داحأو خهذابىف هلو راما ق!هلصأحز نامال

 ىوملاقرحنمهاةلاامءافطاب « الكوم اكه ذاب ىدفاىورب او هلذا ب ذكرال

 ىوهلافرعاناليقاهاوهىنان أه قياوطهنمركلا ف تةفاذا 0 تركذأم اد
 همقلافو هليسولامدشساف تدرو م

 باطخ ع ن-مفوام ةكامدم 2 اوهلا ني تالا هلئتعتلا 50 |

 باوصلاوذىفَق قشعنا ىلع * ىلذاوعلدأنأالا تئشامو ىتلا ةعيرذلا 0

 داجأو هل ىلا نب نيدللا باه عشا همف لاهو ه 5

 00 لماع | دبا ههسن نال 5 ىفهذاالوبءارعشا اه

 اراوفيمهعدعوهيلا ماذا 5 هوجهدقو مهذابلا لاقف

 اوق هلوق ىطاريقلا نيدلا ناهربزهشلا دئاصق نمئبدتن و

 5 ,طاومريثكلا "املا ىلعاديا « لرلةراهطلا دنعصوسومو

 اير اش ىفكس:سدا ”ل-دنظو ه هنقذإريبكل ارصلارغدتسب

 هلوقباىلا اذهىف هناءاعنمو

 الو



0 

 رطقث غلا لوأو 5 لصول ىظبس أ فوسو

 ىلدوملا نيدل ازعزيشلا نيماضت نمو

 هرشاعي و بد أهءلعدوةي سم ه٠ .ةلرخا ىرب قلعو

 هرواشد ماس 1 اون هفر طْئ ل هلدو بلطد ىطوال٠هءاحاذا

 بي رملا رظئااءهدظلل * بس رلا نداشلاك اناداج
 بدبدلا نماهاس براي »9 همود:«ةركسلاف لاف

 راعم الو برط ىلا لل. 8 الومواقالخ الاموق تمدان

 راتوالا نعمهتمع مانت هدو مهرج قمم. ىلا نواة منسي

 لمع 1 : قاشعلا اه, تماهدوالطو #3 ةوالدراذعا!اىف تدنن دل

 ل ا قاسيثيد+لااذهيكمااف + اوله تاقدرالاىفامناذاف
 هوقا عفداجا ىتلار امعملا نيدلا ناهربزهشأ |نيماضأ نمو

 القا نيد ىصخلاتاناراوا * ههحو نسا ىقلد ىلع تمْزع

 هللاافعهملاانرأ الز الر ًاملظنلا فا مسي تأدي 7 هرسغت مظت نع تتيادياساف

 7 ىدم الا ني دلا في سؤهشا | ىلا ىراصنالاب زعلا دبع نيدلا فر شويش بتكو

 تاكا كاد 0 ىنلسرااريخ مدقت مكف ٠ اند ءسريصعم وقم د3: ْنْيل

 5 هدقف ةيا قارب بذعلا ىف سبا ىنهمرجلافناف « مها :لاعرف ءاعنكي ناو
 0 : ناكلانمءايئاقدصا ف .سلاف « ةفاومبتكهليقتناناو

 0 هل رد و بحال اني نيدلاردبز يشأ !لوق با. !ام»ىفتاداسغل ا نمو

 0 بدنا ههابارع لعوقطت ضورلاك ه« اوعمبدق سانلاوافولا مويه

 5 هرئاشي اندلا' العقواخ ٠ هبعباصأ ن نمدوع ءافوالو

 5 او تاتو هنمعطت ىف ى ماريا نيدلا ن اهرب سا هي داجا-<و

 5 ! + هش نايلا نوصغىلع عمبرلا عل « هماوقوهراذعرارضخ ١ىفلق

 ا نايثكلا ىلعاهاهاوفالل- « هفادرا فلازغالا نمرشناو

 هلوقباملا اذهىف لح ىلأ نب نيدلا باه. شنيشل !تاباع نمو

 باانهاوها ن هرم ةءاط تيكح 4 هركسسإ قفالا مب ءءولال_هالق

 حوع نه كفام ىلءمتت 10 دقفكلياعام عاش اف ةراشبلاك
 هلوق ةميدملا ئثمالاكءدانينيدلا» العنيماضت نمو

 دود_هئادرو ىلعقرعدل » ى>هجوو تئهظدتولوقأ
 دورولا ىلا لمسالن كلو + ديدءأمظىو ءامىرأ

 هلوقرهاظاا درع نبنيدلا ى * ىذاما| نيماضت نهود



 - ليك ولا معو ىدَح

 ه(اشيأو)

 ةوثبلاو قحاهاطا ةوبالا
 ناتاعولو لطاناهةد

 فوقع ةيطابدلاولا ةر انام
 فوسف ةهب-كاارهت رداعو

 لوءقلا ند رباب اب ىنذاي ل

 لوذفلال رب 7

 هللا اع هسيأا هنالو)و
 «(ا١مءىلاعت

 اع كنعرا.الا دامت

 كدستو

 كنا ىغلب عماملا هدم

 اامضالاهة مج ص

 0 ماه كرا ةءاصس

 هلآ كاراسق مئان كل
 اهضورت ةبادو اهغوصت
 اهضرعتدمت ةيرا اجو
 ثيعلا اذه نم ةكمامو

 تهتم رعيساالا

 1 1 هقماختأام لماقو

 رخآف رحالا ةلكع لكلر

 ىطعو نم 4 دان ام

 ىطظفا نموع اهساىدقنت و

 3ث

 رديلادقتفيءالظلا لمالاىفو « همالظ اهرعث ايلعلدف

 هلوقبةيرومدازو ةبعادملا ىلا غئاملا نب نيدلا سدس ْعسأ اهل

 رخبجا هيأدةيح ىل_ةمكن مرو » دجألت مالطا اىف ارك تيلطت

 دوما د في ءااظلا هلال ىفو .٠ انهىلا ي,دالارد_هلانادانق

 لزغلا ىلا ةساحلان هلوةنمو دو هلوق ع.بصالا ىنآنبانيدذتت ن مىمدقلو

 لمانالا هلع ته ذامهذمىلو ع امفاصه منك لممىدادو نمهل

 لسالسو تءرش *حامررو دص ااا ءتهنو ىل مازلاهدقن هو

 هلوقو

 مظننملا ىتمد واول امرك ٠ هنت هسدقا اىذلا اذه

 مرجانقلا ىلعمي ركمأأ سل «» هدقرعما مضىنومرحتال
 هلوق ةميدملادو هم زمشل |نيماضأ نمو

 لئءا!برضدهاوسدالدوداىف * هيف حرطاو «ف:ءدع متاحنم

 ل->الواذهىف ىلة قانال » مهئاحلافاحرس دوال: .ول

 هلوق ةعيدل!فمذهلا نب دمت نيدلا سهم زيءاضن نسا نمو

 ركسا|باغي ذاءد ىف 5 همل نءمد:تدغاولاق

 صأ ادعو رج موملا 5 مهعد همسه ىللاةف

 لاقو
 ايانملا ىلا بهل ا امقوسد ١» اءاتثىل عاطاو ارغل الد

 .انانثلا عالطو الس مانا ه اراذنا مهرغتدشنأو

 هلوقهدعبامياع ساخلا لفطت ىتا | نب نيدأ اري نيم اذ ن دو

 برطلاهب ىلوةاوْك حرفي ههشت ذا حاف الارغت اننا

 بنشلا كتاف نكلو تيكحدقا « اهستبم هك امدنءهللقف
 هلوق ةعيدبأ ارهاظا اد. عنب نيدلا ى ىذافا |نيماضت نمو

 م--راتواهد_:ءامعرب_عت 5 اهي دره أ نءحورلابةبةطانو

 ماكتيىوهااوتوكسنةفف * تررطاف بولقال تااقو اذتكس
 هلوقىك- دا نيدلا حال زمشل انيماضت نمو

 رك ا ا كارل ا اناتك تكلم
 2 كلتال نواوشإ د هداد ةديدجلا ىتك تناعاذا

 لاقو
 ىهتشمىدنع قوشعملا م صأام *« ىلذعتن نم حري سفر الآ

 2 هلا غلب ( ىءلركحو 5 ءظل فومس ع نعىلق دتراو

 امفةكمواذعذملاقو

 ريمىلنكيلذ « اوا-كةيرتغشر
 ف وسو



 امهوىن معا نكلو مم رط ىلعامشو
 رارقدل سا باقل! ناكو .٠ رسأبى دعو ناكحح عرفو

 رابنلا هو سيل ألا مالك 1 نكساف فوخالهو-وىدانذ

 هلوقي لزغلا فراخر ىلا سمعت ا ةماخن نمامهلقت هنافامهيفىملب مذ نيم

 قرابو بيذعا !نيبامترك ذه اهرغثو اهاملىل ىدبأ هولا اذا
 قباومااىرثوانمااوءرش ٠ ىجءادتو اهذد-5 نمىنرك ديو

 مع نبا نيماضت نمو

 رفا ل الهلاك ضاق وفنم « ايثاودوسأ مالا فتذباع

 ريسنعنم ةلوس هتةلقثا دق ٠ ةضفنءقروزرهاءاكف

 سوناما!ىفلافو
 0 هران هملقىفو 5 هباونأن يح سوااسةا !ىللوق» 5

 و ىد_سد ىض © اورظنت كوتا! اودسكا ىدم اوذخ

 هلو
 ماما انينأب راهزالا نم » رهز لكل تئازوالارهزأ

 ماستب ارهدلا مهى كن اك ٠ ىت-مانالا كب تنس دق
 لاهو

 ءال ”الاههاومأ ىف سءشلل 01 ةراوثاهترصبأذ ا تو

 ءاملا ماهو اهي راضنل الاس ٠9 ءدكرب نم ىرتام ب عاشر

 بااقاا اذهريغف هكرسو ريغ لاهو

 ءال*ال موسكو هئاطعا ه ىلعا* :1او ماجا ق تاك وأ

 ءاملا ماهو امم راض! !لاس 001 ةءاقبدل مك. بام تو

 قربلىث اللا ىل مكث ؟رناب لود نما
 قذو ىمهت كذععد م« هب ىفيعب ادعو

 اسوصد_ةم_الا سجرنو ٠ ىدعاسفرديلاتيأرامل
 اصضلا سهشفشرتنأ لبق نم ه احدلا ير هءفاذةرتدنفا

 هلوقو

 املكتاناتزه:تءاغثو و. اهفالستفشر هتقيرءابهص

 امتاو لوقتاملءالخا » لآ اموهنالقأ تائساذاو
 هلوققارولا بدلا حارس ميش |ن.ساحت نمو

 رك هع مذاو نيج ن مدل « بأ اود لملب ىشاولا ن نمتراوب

 رح - اهيل

 نيزع بمطا! ىأ عاطم لع دقو ح.بصالا لأن بنيدلا كر لوق عيد. |نيماضتلا ن مو
 نكح م نائ قلع

 | 7 اتالفموقلا ل

 تاهدج لعرب

 لاوحأو داكا فلا 0
 ريد

 ةعقدسم باسأ

 و ا دولا

2# 

 ىلا 0 وهاه اء[ عافدو

 0 هدلاو

 00 را 1

 لاذ ارتاللاد -ةهللا معلا

 كلع رطدإ: ا ىوذلاو

 ى 1

0 
 د دولت

0 



 عال"

 ىل لم دا ىف سان ارييكب رعشا | الذ ىف ىنتخا1« ميشو داصلاكههفنا ىف سنن ىذا ادوسالاو
 تاعرتخملا نه هنا ىلوق مدة: دقو فما« 6

 لط:-تققان "ىب اك ارعس د » هن "اكن مياه املك ام

 فقان لج رببحاصلا هم-ٌفالُث اسحب ل فئالااذاهناف بئادعلا ماشي اهميشتلا ا ذهو

 لاقو هترارح دل عمدلاريثكل ظنا فقان نافل ظن
 لفلف بحت اك هناعبقو 5 هناصرعف نامدأ او ىله-ةلا ىرث

 لصةءرسانا ىودقا'هئاجراب + هنأكحليوطرع_ثهفوجفو
 للا سةمدلاباد_هكح ولي » مظعم فناقوفارهس كالاسف
 ىلدما موء-هلا عاونانىل_ع ههفنابئاوذىراذاتاقمكحو
 لثماْك-:محامدالاامو عبصل ه « لغاالأ لووطلا ىل_يللا اهياالأ

 011 هقو د -او تدب فصتالم اك انو ازعام»ن نهذهللاهجر نيدلارشش بحاصلا

 اا بئاوذ لحرلا ادهخراامدعبهلوقام اوفصولا ىلءديزبامةوقلاو ةيورلا

 اذ_هىف ةطرفملا ةفااملانءو هنممرصسلا لب رصسلا نمعوناذه نافل االأ لب وطاا
 1 هلوق بانلا

 لل-ةنرقلااءرب تءاحام_صااريسن © هفنا عير عم سدقناا هلا ناك
 لأعشثو بو_:جنم امتحن امل ه هدود_تتدسفنالاتارهشىرت

 نم هيلا نودطظذا هدلو ف

 دوسقفاهاا سلو هدب

 لمدالو فاراعالا

 فافلء>الو فاققالا

 حجاب الهقاو ط شن :الملق

 اههرد ناكحاكزي

 مدعيالو اران .ددتضوعالا

 ارايدهندقاالا اراد “لام

 توما نا هللاو فاما

 اهضقالةداح سةءلااىو

 ا4بطعس ه ظحال ةمئم

 خيسشلا ندم لارا
 نهىلوا داولاب ن ا

 تءعرد_ةو كانا

 دقني اذه امو

 جرخينا طرش رائد ةيام
 هبوتشةراع هبتريناو

 لوعم نم سرا دس رد فعمل-هف 85 ههجسو ران 1فتالاتسردد وو

 لكحاكب ءانو داعاب ىل وو ©« هفنافصو ىلع انالوعىناك

 لكيم ديا اوالاد_.ةدرب نع 3 انءاحو هدم فنالا رعش دّرحو

 لعنملمسااهط-رطعدوماك #* اهم ردم ل-ءةمزذمرححم

 هناوضرو هتجربهللاهد_هغتنيدلارفت حاصلا عارتخانمرامّدخالا ه.لععقو ىذلا اذه ميلا لضافللا زيشأ وم وههت
 ريمالا ناكو ىهتنا * هيلع مق ن مركسف ماحالو ه« هما يسيل ىذلا عارتخالا نم هنا ىرمعلو الحريواموقماو الشد
 فيعمل الا سعت ١>

 ثيسعجا هل_هأي قتأملو

 ءاقبهلسبل ءاتإ يبا

 هدم لسوالو

 هفقغ-نملاكو بئارغلاو بئاععلاده ف ىنأو اريثك ع اديالا عود ىلا خمس ةنبنيدلاريت
 نوذمااب

 ىريط نيمذتلا نعرجزا لو ه« هارت اودلك علاطا 1

 ىوغرعشنمهقمتاىرعشف » قعمدبنتي لكنا
 داس

 اعرششمتباطوتقارتكرب نم ه ابراشه مفي ئوداىذلاىدقا
 اعمتةوىنيرمقلا ئترآف 5 هاشو هوه و ىءعل تدب

 : : اضيأدلو
 رقئاتستامدعباممترصدقو « اهءاقمىوهاتاكدقةياشو

 رف_طلىهو اهتقرافاهلثممكو « مدارتغ امقرافد_ةانااهو

 ةيرافملانمنيمد-ةثملا ضعبل|«منيمضتنا اورك ذنب: مممعبدب حرش فناممععل ادرواو
 اودو



| 

 هذهنيهذن ىف هيلع ىشمو سااكمنبانيدلارفت بالا هءرتُم اىذإا ع ءهملاهلوقأ ىذااو
 ناح »+ هءاصا نمل رةمع ادم فا ممذ هنا 5 هيانىفتاتاهملا نمدهد ةقلعملا

 وهو * براطأملاو صقرملاهد_ب عممالو 93 بدأتمر دصف متخا الا قأو ف نالاريبك

 هل ]وق

 ليدمءالميف ىراردنراذع #2 اسماك ك:ئمو ئمرطساىكو

 ىلغاالال ب وطاالءالاامياالا « هم-هتولا شنب لل بلقو

 للَت ل ةفلح تلو ”ىلع هتدغذاهاوءدتبدك مصانكو

 لكشمتلا"ل_كااونذك ثينأ ه» ىلع ىصضا يظاعحال ة-ءلو

 ل_فافسح 2 اماعبقو « امتاصرعىف مار الرعب ىرت

 لح ره طر لايذا اهرثاىلع «ىييايصنمام-اسىركسل تعْرن
 لكاكبءانو ازامعافدراو *« اطقم هرذ_ءىد_:نآىلا
 لسن: كبامت نم ىلامثىلسف #* لتاملو هشلاعقه_ةقطالف

 لد#أ كيواسموا ىط عي راسا * اهعاربن اكحراطساب نطو

 لاظذح هيالصوا سورع لادم » هظذل ضدراعم نم عم عرش و

 لّدنملا سةمالا باد هكمصشن ه هدوعبلقلا' الع دولاندءو

 ليذس تد2لتةااراغملكب « :دومدهءنيدلاحالصتدعأ
 ل_طءعالو هلم ىه اذا * سح اشد سدل ظفالا ىمع كنودف

 لزنمو بيس ىرك ذ نمل امة« نمكفرهشا نه بح تا داعو

 اهيلااريث ملاقوةح"رمسم

 ىذلا “لذا اونق ا ذكعو ىل دتوهنرثكلا صعب فهضعي ل د ىذل ا لكس عاما رثكلاثدئالا
 هذ_دىلاءإ_ة:فرصسلا نم عادبالا اذ هن اىرمعلو فنالا اذهنيدلارذ ب> اصل !ه.هم

 لصدقملا حاشولا ءانثا ضّومت « تضّرءثدق لج امفقملا نع

 لكستعتملا#ل_كااو:ذكث شا * صقرعمض:ق وف 'رعش مقايف

 هدعبلاقو ةبرغلا ةقصلا

 سقلا !سانأف هبانفتاعرتما ن موو ٌولغلا نم عون فنالاربك ىلا ةبسةاانهسشنلا اذه

 لمه داو ىف سان اريك هن اكفهرعش ىفامتح ١اولاقو

 لاا فريش لج هب هيش

 مظعاملبولاو ف'الاوهو نب" هرععمج نينار ءلاو

 ضي الارعشل نم هسفاملفنالا ىلا ه- تادمارق نيل رف" يس اضالا1ة:1ةوسالاو ضال

 لملم داحب ىف ساناريبك « هلبو نيئارعىف ارش تاك

0751 

 لسمو صا ةءىذ فن ا .هلب « ىلزغتلا از غلا فصو نع 5-0

 ةصرقع عج ص اعلا ناف فنا ةسرمللإ لوق هم فطا اواندفنأت فطاأام بدأت | اهم أر ظنا

 رهشلاةرب زغفنالا اذ_هةرط ن اهدا صو حرسملار هّشأ ا ىل_س .رااورعشلا نم هعجاموهو

 رعشلا نم ططخم٠ ١ .كحرداضل اورطملا نم

 مدوهدإو :

 ىذقدغا ى ءرمعأو ||

 ثالسك «-ةلخو:الرملار
 تاوجثدمحو ماصلانو

 لام اهي با! ببحو:اككنلأبو
 لاضرالا هيلامركو 1

 ىوهلا هيلع طلسو ةعلاو

 ىوقل اهنم عن رو ريصلاب انو

 بح ىلع تاسنالا :

 «ةاح

 دااولاف هءلع كلذ - قشل

 ةريمنم هاك اعد هلو

 بن ملعفب اردد دلولاو

 مع هسءاعرطف اماما انع

 2 اىلا ىدساعذالم
 اس

 هو عايل ع نءها

 ل ىرساىف هنا:

 ا 5مم ىربغنهريغ لهو

 تدطقنا وهجر ثفحو هراذ

 هن ادعت رت اوامدود هيك

 ىشنملا هللا ىلاف ةرايزلاب | ؛

 ىط هدأ ١ همدث ىلع ةالصلاو

 لسوفلآو
 *(اًضي اهيلاهلو) و

 اندرسئاقيهتالاطا يناتك

 مولع ةوسا جنشوب نم



ول الاه !نم 18
 هده رب اال

 اهداك ا ايلذل_.أ ءلإ 0

 رعطأا ناو اهرال أوال لم

 قرت اهمالحا ::: 0

 ةردهاا ناو اهخارقا

 اهباينا اهدالواز ا

 هقانااو او اماهافذمتزبو

 داوملا أطت اهاقثىلع

 !مطوبهعجوالذ اهرب
 هدهبافوةةدلولا نشات

 راسا هذي ارومجم رام |

 -_ - نعمتي رم
 هدلاو ةمع فرعي داكي لو

 داشلا الا اهردقاهر دة,

 بايلا اذهىفو رداإ)
 ةربحالو بابلالاولو رعت
 -- اهذسهل ىئ دعنا أه

 مدابارطفهللانا ال
 ه هأ هبه يهأ ام دض ىلع

 لاةفةياغل اىلا ايف لزانت نيدلا
 لزمو ببيح ىركذ نم ك_نافق « ىللا ةذىسع ليطدا ىمرفكأر

 ُّط رذالا بلا نعم نيدلالاهبزيشلا ىلا بنك دنا نيدلا الص خيشلا ماد

 بدالا قاذ- ىلع ىنذت داكن الدب اعدبف مكجوتااو علطملا ىفكمتمنيدل الاهيزشل اهباحاف

 هلوقب

 لع نملمسلا هط ردد دوملك# ىفءو سيبتع كك مموي لك ىلا

 لل: ةمبلقر ام ءاى كمه #: 5 انهم ىدملا لوط ىلءىرثو

 ىلةءبل مومهلا ع اونا "ىلع *» همال_ظرئتسلاطل يلب ىدمأف
 لجمع ىلغهمج هيف شاجاذا «ىوملاةدقو نملاقلا 0

 لدةع رس اناىوصتلاهناحرأبه امنااك ىردصب ءاباظشريطت

 ىل_  ىىمدلب ىحرسفأ | ىلع * ىتعولو ىو هنمىومد تااسو
 لهو ىسأ كل تال نولوت» « ىسالا ن «ىنامناوخالا نياعاذا

 لوعم نم سراد سر دنعاق 35 افولا تئافىلععزح الو قفرت

 لد مدىلاناتك سا عاب * هيددشدقاملاطّدوْلبفىلو

 لفافمومحرنمافالسنحص ه« ىم اوجاهتممفتارطخ ىلو
 لاير ءاملاريماهاذ - 20د ير وك اما تاك
 ىلسنعاهاوهنعىداؤَق سلو ه امصلاو ةمسشلاتاءاوغترأس

 له.دهمفني-ءااقرئام ى ما« ل هالك ف دولا امولحاو

 لكسعدباوالادبقدرمنج « ادلع ةياشحا شي طك
 لعصتلاك ةلوةصم اهيئارث «ايعا اوكاهتمسنالا تارفشددت

 لحاف ىرمص تءمز ادق تاكناو«افول ادهعمىلا عجراواةلسا لخو

 لظندفقان "ىلا تارعمىدأ دع ادعت ناو ىضامل الدو ال-

 لادتلا اذه ضءبالومم طافا اتاعتبماقا مىالو ةءانو

 لصف حاشا ءاشنئا ضرعت « ابهمتع ضرت ظاذلا ورب
 لموخ لوخدلا نمي ىوالا طقس امفاعمسرلاكناك اذو تدمأف
 لأمشو بوذ> نما ماا « هموقر كذزمرذ_علا حابر وت

 لملا اهلرنماسعامف * تضقناوةَد واا كم تضؤت مل

 لقنةع ف افق ىذتيخن طاش «افلاو مظاا نمد -:الىالومأ

 لئمانئم حابصالاامو عصي ه اجدلا عدصت ةبعص م سننال و
 لوخخةريشعأا ف عم دسجب « اطعبحاص ىلعىول الك ص

 لزنم لكى مصعلا همف تازئاق 5 ىأنام كدوءاندا ن متاواحو

 ىلةال'بررقناو ناحرمس ءاحراو #* قداس طوسهيىدص وىلللش

 ىل-ههيغاهوهلنمتعتق » ةبحو !عاهةمدخ ىكصو
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+35 
 ل1 يصمم

 هناذعدئاهو هنا دممسرا اةداكن 5 او هلاك ىوم كلا عيدا ىل نيدلاع " ء رهجسشلا لهن تنبلاو 1

 وهو و هملغهقا ىلص ىذا بدم نمهل<ت ىف هذرجب ى وهن د مصل ادعم ناك هنأ اكو

 امهذح !توعيو اليوأت رد ىلع هاسملع صفق ىلا الوق ه هدلاو هللا دعا قوق

 اضرق ركل ني رشل | نيعا نءال ب حشا | نيعا نم هقااح هللادمع لد ذاعا

 لوالا حارات! ىلادم_هذ هحود#م بطاذععالعل ا وبأ لاق

 هندؤنرخ "الا ىلاو هن. رفس نمد .ءلا بابان وقار 3 مهلك سان ١١"لظفأ:عترفاس

 بوصتسا نافنالذو أ اماف ملسو همملع هللا ىلص ملا ب بطاخع لاةؤعردملا ىلا نيدللا نيز يشل الة ٍ

 هسيلغ رعي نا يسمن رفسن مدمعلا بادانويقارب « ايمو دقلا كما تيقارك :

 ٍتارع فاثك نملصفلا حودماا بطادغ“ العلاوبأ لاق

 ةنوشخ نمش -وتسيالو رفمذلا ىصضال لقال تاو لإ ههداتبالو ول لرش تمول
 هدو خو اوم قوقل ملسو هيلع هقلا ىلص ىبنلا بطاينيدلا نيززيشلا لاه

 ناف همهس ن م لاعفالا رفصمىلا ىب مهذالا لةثنال تشو + نكي هدرتام عمشت عفشاو طعت لس

 انلزاج لءشي نا هلزاح هندمصق مادخ ىفءالعل وأ لاق

 فاسانام لوقثنأ رمعل اوءاملعلاولاساولا الا « ةعتمممانالا كب لازتالو
 نحال ى+فرعىئسملا هما ىفنيدلا نب زويشاالاف

 ثبخامفرعاو باطذللا ا الاىف ةيفاعشرعلا ىذن هِي ىحتراو

 ىلءهللابوّدرو باطانع اهتمعوتسال ةهااطالا ةشنع *خالولو هنساخم نمةدو دعمةدمصةااهذهنيدإ اني ز يشل هللا مر

 1 باننم اذَدّةلعْلا ةمماللا س.لائرماةدمدتزاءعاامأو ىّمتنا عا ديالا بابىفةعبدبا ملاف اهلاكي

 « (اضي اهمااهلز) و 3212 للارقىفاهوكم_بواننم ضع نيمضنو اهنمضت ىلعاو ربا' بدال له ان ءةعاج

 ءاشالا ىلع ىلاعت هبا طظع قٌسمد نم هارث هللا قسى ىلا د , الانءنيدلار ىص املأ ىذاق انالوم "كاملا ناك عاونالا

 دلاولا نار ءاعل هان ل . هتلاسرزسدق ةياوؤملا ةاهحن ا ةسورملا

 انج ءدلاو ىلا 0 لزنمو بم-ىرتذخانيذح ٠ تأ:ناو اناهسلا كلتىلا ندا
 هلو انن-ولأب الو لفئرفلاابربال قدصم كسع « ارظعم نال سنمال!اىذ_فاو

 اعيضر هل قرو اثر لل_هطجةراديال بي.حرادب ه تمزرصتدق مكبتالمارك ذأو
 هد (وطفور ذر 53 لسمجتو ىماكال متالو وفرت » ىللاقذ قاتلا ىريص ىلا توكش

 اثثان دودو امالد لوعم نم سر اد مر دنع لهو © لوءمك ملء ىلا تاقو *

 ىلوقب ةلاسرلا تردصو هتمد اف

 لفننرقلا انربتءاح ايصاا مست هه امناك "ىلا مت مة. ترمس

 لحمض االاليوطا!لءللااهياالا « اهسرط حصا ديدم ىلملل تاق

 للعلا كانج نم انيدعينالو «٠ ىب ْرمتاةفافو ذالحام تنجح ظ
 لعءنملسسلاهطحرضصدوملك «اهدنع س.تلا'صاراعشافتقرو
 لزئمو تدمحاك ل دنمك افق 0 ىلءاسهتقرال_دخد ا ةةتاَف

 دا د نكلواهمونك بناجر انليقنبدلا جال غجسشلاو زنا لاحيزجتلا ح 0
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 فديد كك 7
 هقطنملاساوسورمب هاد

 امعف هيوقشل وا يع
 نءفهنداعكإ

 5و هردقنع

 نءكوعممد الوءرج 2

 دالفو 1 اذ داسفب

 00 5 ام
 0 2 ام

 رثويل هر ىيشتعي ىو
 ىلصا اتا الخ م 0 2

 اناطل تاس فد.كو

 دخؤرم م-هردلا نا لءرال

 ةبودحالاث يش لامر

 مشلاىأرنا نار أى

 ا ا

 هقالسسا 00 رت

 مود ا

 فئاثلا ف نواو أو ال هأ

 لوالان وعن وام

 ؛:"58

 رطألف.ك ىءب#نرطلاو « اهنمءانئمسرت-ولاولرقأ
 لافونيدلا نيز جذل اهل

 رطأ )فيك ىميختريطااو « اهسهتبمهللالوسر حدم تذعذ

 ءالعلاو 'لاق

 رذ-نءىطا فور قوف ناك » ١مبتب بضل ارهظ لثمةدابىف ١

 لافو نيدلا ني ئيشلا هلق

 ردح. نمىظااقور فوف ىن 5 د اهفلاو ل ةهبوذىلو

 هسحاص يطاخعءالعلاوبأ لاق

 رفتغمريغ بند كلذ ناف #* ةيئانعوي عريسا انوطنال

 بوند دىلو هلوةدعب نيدلا نيزويشلا لا

 رفتغمريغب:ذكلذناف اهكرشي لرشال املا ىوطمو

 ءالعلا وأ لاق

 رذطاراطلالثمءانسوداوَف *« هبعوراك ىطوسمتاعوراب
 لافونيدلا ني ززجشلا هلة:

 رذاارثاطلا لئمءاندوداؤف » رضمىوسرخفت ىمداؤفىلو
 ”الا وزو رك وتالنا واو

 رضمىفدملا ناك ىصضةا!الول « اهاتاةفاناندعةرهبتها ١
 : هردهنننيدلا نب زها لانا

 رضم قد 'ناك ”ىهمصصقلال م * ةبطاف ضرالالهاناول هتئاو
 1 بدالاءاساو ه-و دم ىلا امشم ءالعاا وا لاق

 ردّقا٠ نع قدضر س نيلعت نم د ىفرعمنا ىردق نت دقو ّْ

 قلاقو لو هءلعهلا ىل 1ص ىو. .ذلا حعيدمل ىلا ىدرولا نين يدلا نيز ئيشلا لق:

 رذدقلا- نع ىبضريس نياعت ن ما ىلفد اعلا موب ىمأمتال س ةنأ

 هلوق ىف ىدصقلان ا ءالعإاون' لاق

 روسلاوتان الازةةمهقصوف 3 تازث ىضذمرصع فم دةةولو

 لاق ثيحهللاهجرلاهو ىوينا اعيد اىفانيدلا نيززمشلا لة
 رولاوى الات از «ةصوف * تازثىذلا ىداهلا نمىرعُش نيآو

 هحوذمم بطاةع,ءالعلاوبازشلا لاو

 رصسلاقرديلالئمنهولافرديلاو ه مكنامز نمفالدتاىفمهتةفاو
 لوقعلا ىسو ملسيو هملعهقلا ىلص ىلا ب طا لاقو ىومالا عبدا! ىلا نيدلا نب زوهشا هلق

 هيوحو 16ىطاعالءا اوالاق

 رشل ' نيعا نمال بهشل ا نمعأ نم 5 هقااخ هللادرع لد ذاعا



 ثلا

 | الاطنادفابسءدحت ناو « ىلتجحت لوبا باداهل جفاف
 لذاءال نيدلانيزشلارا ا عو ناغاذعو بايلا اذهىدا انخفلا ةقراطمعماذه

 لعا هللاو ردةاااذه نمل ريح بوم انزلت ندا دع تاو وبر

 هلوقهللا هر ىدرولا نب نيدل!ني ز خجشلاماتخ :-و

 ىلواامىلءهللددلاو + الوذا نال اول قر ىد

 تاعادبالا نموهلهضرأ م اهناج ىدرولا نبنيدل ا نيز زيشلا عادبا نمترمصم ا ىن!ىرهعأو
 لود لع هلل قلص ىلا اهب حدتما ىلا هيد” ئدرولا ننيدلا نيرو |اهفروب لا

 ةسدئارلا ةدمدصقلا ىو اهرود_ص رعب وىرعملاءال_هلاىفأةدم_هقزاختااهيف ن_هذو

 ىلا ىدرولا نبا نيل نيذ ميسشلا|اهاقنو ىصيبصقلا نبا ىرعملا« الااونااهبحدتماىتاأ

 ثلا ةن صر وظدا عرفا او لدالا نينا: :هعج ان اىلز ءدقو لو هماعهللا ىلصاةداسم

 0 ميشلا علطمو بنارغااء فاو بئاهأا هعادباىفرهظا هنافنيدلانيذ
 راطعلااهنانو ا ىوللارك ذيرسهلاو « ردأ ىدجلاو علسث دار دأ ىهو عادبالا

 ىرعملا ءالول |يبأ يشل علطمو

 روسلا ىلعان اوعاعزملاب لا « رعسلادقار ظقيأ قريا ارهاسأن
 علطملا دعي نيدلا نيز زيشلا لاق

 روسلاىلءان اوعا عزخلالءا يو هيلا اكلت داو عربا لعتفتو

 ءالعا | ىنأ علطمردص عاديا ىفلاقو

 رعسلادقار ظقيأ قرباار هاس ١ 5 هوسيمل لقالمأ مس هاذا

 قبلا بطاخممالعلاو الاف
 رطم قب نماء>رطاوملا قساف * مهلك ءامدالا ىلءتاذاو 5

 لولا هل قشاعا | ىلع ل ءالارمصقىف'العااوبا لاقو
 رصيلاو باَقا اداوسهمضديزو *« هلمادلمللام الظن أدو

 لو هءلعهللا ىلص ىلا ن ء دلو ةياغلا ىلا دجاو عيدملا ىلا نيد نيذ شا هن

 رصءااوبتاقااداوس همقدي زو « هدوم اتاءقذا ن نكرلا قرشت

 + هالعلاوبال لاف

 رصختا ىف طارفاللرع-بذدعلاو * ا نءمترصتخاول

 ملسو هماع هللا ىلص ىبنلا بطاخي ل اقف ىوبنلا عيدملا ىلا نيالا نب زوشل ال ةذف

 رصللا ىف طارفاللرعمبذعلاو 5 رصخ ىلعر عب لفادنو تبدع

 هبوب طاخءالما اونا لاق

 رةعلاومار الافركشلاىتزفو 0 ةمناعدةعةاهملكتدلق

 رقملاومار الا فركشلا/تزفو « تف تعفن ااملةلازغاا نا 0 تو يشأ لاقفهنحودمملاوحداملا و-اامو وبا ا.عيدملاىلانيدلا نيد

 . . يس ا "1 ل

 ١ العلاو اع لاق هائلا ناهسلا لاق

 ماقو با ارعالا نمةعامج
 هللا ددعسي بار ا ىلإ

 ناالأد و ىلءىلاعت
 تقالااإف هدب هلعج

 ىلامثهللا جواناتعفلا

 ىلاو هثهدين ابعرلاىلا
 رشف هشح وْنأل_هرلا

 صقو رسسقو علا كلذ |[:
 تافاو رسكو هاند

 تان نمألبو رساو لكلا
 ب راحو راودهد ْئناىلا

 ناعجاقئااالف رك

 هركسسء قو ها ره باب

 ميعزو بدانا !بجالا

 هللا ىنوا بهاذلا هبا
 افقوف 20

 هد»وام ممدحاو لكرسأف

 هدعاامهعم ناك مرس او

 اودرو ديد١1ىفاول.ك.ذ
 ل-ءااف مهالومىلا

 فدك لاقيدينيب بجاحلا
 ملأ هسفئلاظامتا تدار
 كيراما ادمسو كرتشا

 ريق كنغاملا ادباو

 تا اريق-كعفراملا

 نيملاظال نكتملا ١ راسم

 ارسا أنما ١ اراسصأ

 ل رداع تلا



 مرخلا فدشؤيالو لليل ى

 عرشلام امل 32 اواني و

 عدرلالأه ةيلعاو: : 37

 جددوم منذ نأ علا
 حشو نالا اذه

 رثك !لداعلا كاما همرح و
 رقتو هنارع ءاعزو هن هيا

 هناكم ىلا هدربأ 1 العم

 اوداصةركءم ءماوغلي لف

 امدق
 0 تحاو. !كيوعم

 داهكاو رهظاو 1 0

 ممماق ىلع تامصع والو دلإ

0 

 ندو تب اعلا

 نيهاذا اون وكم نا
 م-هفدرا لالا نال

3 

 , ادياربخالا فرطا طتسأف م« ىدتءاامتشانالاز غامق

 دّشرلا تر ةل تاريخا ىلا عساو « دنفاا "لش ىل رك ذملان -]ق

 نباو هيلاقريغف هكيسو نيدلا لا حشا لوقن ءنيدلا ني ززييشلا هذضسهاضبأ عادبالا اذهو

 هحودعد صاف ىلا هتاراشا ىفنيدلا لاج حشلا لوقن ماده

 دشرلات .ةاتاريذلا ىلا عساو ٠ ددد فر. هدصاقانتناو
 نيدااْني زويشلا لاف

  ثيعلا لاجر ىفاخاها لذ ثلا ف ءكادعنكي ناو
 نات

 ىاتدال هيمكساملشك 0 فاللي ىثهيشاهماوق

 هلوق نحل ا ىفهلةمو

 حج رمأانزوف> ال الو * جلا زفهفدر نءهرصخا

 ةولملا تدب زرع ىف لاو لالا ففلال ارك ذم دق هءالبابلا اذ - هىةياعتنباا ده ب.كرت
 اهناموقلاقو ةحللاتد زعى هوقو ت انآ تما !كلذ ىف هلوة فال فا: اتم 1

 لاو طقق ماللا

 هععر نم نأ مريعت الو - همر مقرلاءرادع

 نيدلا لاج نشل |لوق ني او لثمأ نيدلا لا. جل امو. سه نكلاو

 «هعساىوساق لانس ءقثراو#

 ةّدَط ولاده ل أوي ىّت>

 ههععر نم قنامريغتالو و

 نيدفا ني ززيشل!لوقنم
 د همايزنمقرلاءرادع 0

 لوالا هدب دعي نيدلانب ر رح ثلا لاهو

 5 هرينمهزان لودثاك ه هري-سبةرضخهبفلوقت

 تايعس هي ره_ذدي د تح تدعم هي هه>و رائد

 لاعنالا قل خديدق فطعلاو * لاصولاب فطمد هيلا

 لمقةبىذلا ل_عفلا مشل « لذعلاوا وهىفىل الح امال

 داحاو اهثم

 قاوملافل_هفئاذكهو « قاثءلاركك [تنناهانبع
 ىل اللاةموظ:ماهتول- ه ىلاوغرداوحدرغتىف

 نس لارظنابلارظناف 0 ندغلا!قوفردءلاك هنروص

 اللللادسفاسشعد_هيناو 5 الدعلا لو ذعانك :عءل_خو

 لامي يشل! ناف د.هبا «هتنب ثووءلاو نيدلا لاو مشل عادبانمخوسنماضو أت يبلا اذهو
 0 ل ل ا
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 .٠ لا#رتغم هلا « لاذ _ىلا نع عملا ل_طعم
 ىق-#ي هنءلع ىذلا هعونو ٠ انهما هب سنج لضفاا
 اعيرةنالو درالو عسفراو « اهدحالعلا ىلل_هأ هي ماس

 امكلاىو ةبوكمكلفوبطئاف « اغدقتديقفاترك ذناو
 ءانرشعلا برسعلا عسج دنع * ءالعلاودوجلا م ظعتس

 هع اعردال ترثتس اوا ٠ هطيمساطعلاؤتءامجا اذا
 للالاو ى اب لق ف هلاكي نعذم تحمل او اهم

 مف اهنا اهتانراشتملا تد_-ودتو ه اكاللاليلاتاخدق لوقت

 كلا اذهل نان ا لئاسىيعذ أ بالا, فتاوو 3 ل 3و ها ىلا

 0 هلئاق دربال ءاضق ضقاو ه هلواحتامرذماعرشاهللاق
 تيدحإو بانوجإلا ورز دشرلاتمة|تاريللاىلاعساو « ددح قرم. هدصاقان تأاو

 هده عقو باو ع“: لزم ءا كننااموناك ٠» لحرواماغناكح لةئالو
 هن اهدي للاخير بيونل_ةو با.اارغصو * بع ْلادعر<هاءاوس باب

 م ريخملا 2 سلف « رطملا 6ك هيدو+

 ملكه دالوا روينا مار لشقلا ك0 تتاح

 سلاف تدل 2 ثيطو * اًيعوادن ياس ءالمىد

 ريم ا ناردعالا لع ليسو ماا نادل هر

 01 1 م رخال دين تار ع ل
 0 ىو ةريثنلا تدهذو الالتاد_ف ا.معد_2ناو :* ىل_:2لورقلا باداها خفاف

 اضعبهشعي تيدي ار مقلم 1 ل 5 د عب كر

 را-11بوكرل ركسزا ىدرول ا نبنيدلا ني ززحشلا لاق

 توقعلاو تامصعلار اهلنا طقذماللااماموقلاقو ه طة تان [نسعللهغدصىف

 برضو ف نال ناد عم هيلا ىمطا ثدي اندو عادبالابتنبلا اذ_هىفهمدة:نيدلالاج خيسشلا تاق

 كلة ىلع هةراطو قودلا 0 ذب هدا مو (طخ هيد خ لع نسا رحال) ةتايتنينيدلا لا زيشلا لاف بدالا

 وعسل دون نا يلا لاقو طقف ماللا فرح ىهااو فرحا,ت سا! ما ىل-هلموشلا ةسفا اخ انه فر كا

 طقفمالل اا ملأ موق لاقو هلوقب هفااخ نملوقل قرب لف( طتعتاب ؟ن_دلا هد ىف)نيدلا ني ز
 ريدَقَتلا اذ_ه ىلع عاديالا !ذهناىرمعاو ماللا نم طخعىتاا تان الا نياو لتالو عضو.
 نءض ارعالا نيدلا ني ز يشل قرلال ا ناكو ما مم ضعب ةدلملا تدب نمزههلا نيب و هندي ريصي
 جيسشلا لاق مل-ء'هقلاو همفالاجت هريغل كرتي ل هناف نيدلا لا جس دعب تدب اذهعادا
 ىلاعتهننا هجر ىدرولا نب نيدل ني

 طقسحرديىتمىلصولا فاذا ه طرف ىشخ الف ضغ هنامز
 3 سلريسسغب نام هتاف م ىيثتتاثةةلسنسب
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 فرءي/و صررلا عمد لو

 ره تأ ١ بعاي م.

 سنانو فحاصاانورادو 2

 1 بلاك

 معلا لهنا و ماظل هلو

 9 دنو دوعلاب مهي دب اثمعتر

 م-هامانا بعلتو دوما

 | رئاقدلاب هلمانااو ازا
 ا نورد : رخدبو ا

 هدو قفزلعالا سين

دع 0 ماقملا
 

 ! هسلكتو ثامقلاب

 : مهماوا فاأنو ا ارقلاب

 أ 3

 ْ ارثكو قالخالا

5 

 قبا ىل مالغ بر مهلوقك *» فرتساو ىلق كإم ذم لاقام

 عباد نهلام ثال" ىنهف ه علاطم ههجو ني رمقلل
 طقف ماللا امنأ موق لافو ه طخ هيد ىلعن سلا فرحأال
 اناو دنزو رادلا هلام « انيهااراد ف لصولاب درفنم

 نوكبلا ىلع ”ىئيمضالاو » نوذلاا تعالت ىئتصال
 يبهذلا نود هدد ةعقو * ى-ثنناهىريستلا هدخىف

 مالم اهفراص ىلع اف « ماست ورث هلع فرصاف

 فاالانهنمبوصنملا ىلع قو » فصق ىلاعلا هَدَق تيأر ناو
 هتفكعدق ماللا نكسناو * ه-ةةمناام ىنونلا ضراعلاو
 فاتعال دكحنتام لذك ٠ فرع دق نون فرح نم هلاهاو

 ماللا عع يتأي ةراتو » ماعالا ىف لانا طق أي

 برشيو قسوخن هلوعفم «* برط؛لءفر كح. هلظعلا
 فرصا ,الىذلاناريكسالو «٠ فلئاقثيوع همف 0
 فاتك لالالدعالا فورس ند« ئئدلا نك اورمصخلالاذو ىمسج

 رغبمل اماو ناود ال اما ع« د يا

 ىالغان مال عاب كلوق هع ىتاسلا ىعفدل ىلحااق 0

 هعمر نم قرام ره ةلالو « همماىوساف كائَدع قفراو

 فشعضلا ءالثاس ىلع فطعاف * فوقولا فرادعلا ىك دقو

 ع هئنأتام لكصو ه٠ قوشعملا لظلم قععرفلاو
  ىركس لام نزولا ىف ءادو ه ىرزأ داع_سب اظل كلاب
 بصف هدزعمالكحإأ مت 5 ىبصلا كايد فاصوأ اب ايصانا

 [!-لىوهلا بابساٍصاعو « امو ىئضأ امنع عدلا تا
 "ؤئلار_هاطلاةاضقلا ىذاف « ىلع ىف حاد_ءالا رركصو

 ىورنءاهاور تم كى ىوم_ءاو هانتادق عملك

 فقتالو ال_ثاق تءردنا اذا «فصو ىلاعأ | ىب جلا ُكاَداْي ردا

 انهملا ئجانعلا تيقاوح * ابهما ركز حرملاو كنود

 ىننما ُم ا حو * ىدرا هلع م-علاو دواساف

 عئامءاهج ماحىلا عزفاو « عفان ها ارق راق ىلا ع راللو

 لكو برش اوطسناو ل>داهل مو + لجو بجوادي فضال لوي
 ىدب هتداقأ لام مكح لو#: * دعوع هدنع تر-غظ ناو

 اطعلا دع هئبلا ام هلل
 ايطاخ ظاكحعىف سق ماكو « ايئارغلا نيب الوق لاق نا
 دءلاعو رذمونزولاو لدكلاو « دد_علا ىدىلعق ااذ-ناو

 اطساذا هم د--اامو ه

 لطعم
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 ؛ د ىرسمانلا ىوضاة | بورما فرم الارق انالوم ةمع ركللاه سوءا هظفا نم ىف دشن او

 ةممال_سالا كلاهما في رمشلا ءاشنالا ني واود بحامص يعناشلا هاا ىزراما نبا

 |ةفتاوهعاديا ىف ةنايثْب نيدلا لاب نيش اورهفلتْحا امم هتجرب هقاهدمغت ناك ةسورحملا
 ردملا بف ةبد رملانا ىدئعذ عشرا ااماو ليقنيروكسملا نينا ىف ىملاو هانغ ىف

 هلوقامهو عراىرصانلا

 عومدهرحاةنمتلاسو #2 ىربادخا نع ىلا دقو لوقا

 -.طت_سلام ىلا هزواجو © هيعدقأ,_ك عطت_ولاذا
 الكنا هلوقا ىذلاو هاك النيدلا لا زشلا ل وق نمدعقا هزواجو هلوق نا ىدد نع رتىذاا

 ةنامتنب نيدلا لا. ومشلا لافو بد رغو عد ديهيابىفا همم

 ٌدوصرادلالثمشسيعلاو « ةمظاكبانفةوم سأل

 در لثاسل لولطلابل_ذ * لئاسمىدشأ عمدلاو

 ىلوثهإهمو
 ىركلا ىف نكسلو ىتةناعم تناب * اجدلا ف ىللفانرطعةساوفق
 ىرحابءقزلا كلاذىردىرتأ * اهلا. ةصدقرىمداىرجو

 ةيلملا ازامعانمىلوق هس . رغل ا ىناع !دبا نمو

 لساسملا ضراعل هيلع لاس « امدنءانماءلاااركشت
 لجراب ركبنم هلاف ٠ هئيرعثدرتنا لس هنعت

 هدارفن ادن ؤبىذلاو حلما ز اع أن يمطت ىلاعت هللا هجرة ناينني نيدلا لاجل هيدرفت امو

 ىلعارةسسملزملو ٌةاَضَقلا ىُد أف حدمىل انيمذملا ىلع شاموهو لزْغلا نم« صاخت نس

 نمةذبن ىدرولا نينيدلا نيز سلا نوضو مالا ن_بحىلا ىذاقلابةقثاللا ممادحلاررغ
 تالا نم حدا ا ىلا لزغلا نمصاختلاناف لزغا!بلاوقريغىفا.هغرشب لو ةداملاز امعا

 نامولعملا نمو هدحو عيسنرممهلا كااذ ىف ناك ناين نيدلا لام يشل نكللو بابل اذهىف
 نيدلاناهربزي-لاو ىدفملانيدلا حالصزيشلاو ىدرولانبنيدلا ني زئجشلا لثم ةعاسجلا

 ناىلنعدقو ةيشامنلا هناو ال دئاوه ىلع لفطت نمالا مهئمام هرصاعن ثم _هريغو ىطارعقا |
 باص ىلعا_.11ةو نيكل !تا أن مالك لعجا او نيذ_ثلل نيمضتتا | نمةذ ئانهدر وأ

 علطملا ف نيدلا لا هب زيشل لاق مبا قوذلا

 لول اديدشا!لوطااىذدمح » ىلوقو ىءالا ىف ىلعف تفرص

 عاطاا ىف ىلاعت هلا هحرنيدلا نيز يْشلا لاهو

 مسقىو»أن م ظةلىفىذلاو» ٠ مظنملا مالكلا نعىلئاسأب
 هعاطمرد_صدهناف ىدرولا نبا نيدلانيز ميشا عاف :رمدق ىدلا عاديالا نم عاطملا 0

 هعادبا معن و زاعالا نيمضمب همدق:نيدلا لام مشا ناف دارملا اريغهنكلو زااحوهو ردمااب

 هلوة بابلا اذهىفةعيديلا نيدلا لامس زيشلا لازغا نمو لاول ا اذه ىلع

 هلازغلات ا قأدقلثمىف ه هلا حاولثمالازغئدنأ

 هحاصو هشوسموباُكلا

 اتندلل | نتفو هررطشل
 فاختساناكو هردصو

 ةمددح ضدد هتيعر ىلع

 مهاظيال اريبك هب ىدواو

 لماع كلذ طسف اريقن

 مداخن او اههقدح ل اظأا ىفهدن
 ةركم-لعركف اهكتر

 ةعجرمملا عجرو رمقلا

 او هرهقو هب راك راطملا
 ءادعالا هلتاجمت هزم أهل |

 ىسقلاهملا ت-و ىدعلا

 نءمدؤلكي هنارونمهللاو
 نم موب هاف هنا دعا

 م
 مد قنكر مكف دادزاو

 8 مدعد.كو مزه سدو

 اوئفيإو اليوط اوما
 نان مرتك نكي ل الدنف
 ءارقفاودامذ ءا سه أ هزاح

 اوعجرو ءارسأ اوئيلو
 اويلقناو ني رغاص

 هديك مهعسو نب رساخ
 دخ الا هركمو ذفانلا

 عسكيو مهران وفق

 ةدن رح تامشاو مهرابدا

 ءانباعم بورخلا نمّقلاَم

 بوردلادالواو بوذلا

 ا ا
 فلاريشءةعضن عما هفخا



 دع هدوج و( رج
 لرسمر 2 هل

 قارب سو كب نم هناطا:

 ق"؟ىلغاو قرب | .
 محل ركل 0 طع

 هو در اذه
 ؛ف*-! 4 ىرعا
 لاط هللا نإ ى 1

 فرغتساو لايذالا
 ساسقنالا لب

 هلل

 ىدضطو

 لاو الع ءاناكص
 0-5 5 ا ل

 ةمهلاهئبلاطعمتراو , 97

 ىحاندلا ضفرب ا ١

 لت

 عمادملا ف رش .وىاكماو ى ريفز *ىحعطمةنامدلا مكح ىلعاذتب و

 عداص ب اةلل مها اودشنو 5 ةمالم غلا ىطاعي ىلحو

 عماطملا لاجرلا قاننعا عطق: »* اغاو لسدوب ىلءان معمطلا

 عقان ميسلا اهيا ىف سقرلان ماج ”هل-.ظىترواسف ا

 ناكتارخآ ا ىعمىلا عادبالا فل والا ىعملا اولةذ هنالت اوالاةباغ تاق ةغبانالريخالا تدب ١

 0 لل تعدو ياا هكرمل ك١ لو تعب فصنواداو تدب وا ندب ىف

 ةنك لصالا ىلءدازامه:سحاو ا 00 الس ىذاةا!لوقاذهىلوق

 ةنايئني نيدلا لام نعش ١ ّندلا اذه ةءالعذي , وتلا ىلا هلة ىف عدبا نفو هسا اوذير وتلك

 هلوقيىلاعتهّلنا هجر

 لوطم ل_.ةثرعشث نم كلامق « ادشنم”ىساسنابلا ىلع فنانا
 لعءنملءسأ اهط-رخدوماك 5 اهمرب دصلءةمرةمر وم

 وهو بير هم*ا ملم ىفهلوقهلثمو

 ىل_د» ةرمسملا سرع ىف ناك هب 2 الرينم ىل>اباقلأ بن -بدوص

 لزنمو بم- ىرك ذن مكن امو ه اكيلايذل دقر حزأإا"ىب 0

 ضرغىلالّةاابب رغوةيدوتلا نساحل ريم عاديالا ف نيعوطقملا نا قوُدم دنع نم ثدامو
 ىلا هول_ةنمسمل اف دو# باه !عادبا ىف لاجرلاقاضعا عسطقت كلدكو نيمظانلان 21

 هيلاني رخأتلا تاغ توتناىذلا بهذه اوه اذ_هو نسلاةياغ فهي رو تءاجو عملا
 وهواضبا ةمابننب نيدلا لاج سلا لوق كلذ نمو

 جردلملا ىلعْنيذك اعاواو ةاوطالو اوداحرششء1 لوقا

 حادنوطب نيملاعلا ىدناو ه اياطملا بكر نمريخ ملا

 لوقو
 مس ىهو ىضقام لا توكش اهظالطفوءسىلة تاك و

 ركب ادم ىل_قرثلو « اههجول .ةاكحاضارديرالذ

 ةناثنينيدلا لاج زشلا لافو
 لالذاو تودامل ىتامخ انف ه دقارخ رفلاكودواهااتوفد
 ىلايلا ف ثا او باذعا !اهركو ىدل» قتلاقلمانالاب همكعماتاتذ

 لوقو

 نسكو فطلب ا مع قذ"و »* سدق ةياوذلاب لمللا ل واط

 سدق هبا وذ نم ه”ىلملخاب * ىل ل لاطذمداهسا !ىلالخ

0 
 رئاث وهو هتشاعول كة-و م« دن :ا4تاةؤىرباىلا ىذصت

 يباص تن اهضدن نعالو هملع 5 رداق تناك الا ىذلاتنأر

 0 صمم

 ىدشناو
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 اثام .هسعلاوعييدملا لهأ دذع ب بالا اذ_هىف «رهشا هنعلودعلا بجاولا ناكو باقل انه

 يىلصوملانيدلازع شل ثب دمهتمعيدبوف عونلا ادهاوهظنام

 مكاو وذهمكح لقعلا عضومفف « هيل<فادرابرضااو نعطال

 مهم ىلا ىلا يشم وهيلعدقا لس ونلا نعول تاق يعزك
 مهحدمتيكذتا ومهناقمهفوفك * ىدسةينال ارصأاهلآو

 ةعاصشلا فىلوةرهتفدراو

 ملكلاب ىطنلال#ىف ادعلا نم ٠ انكسا:ةلان سلا وفدار ىتولا فو

 مشلاىلا ىرتدلا نم هن ارق أ ىلع هتزيمىذلا بي رغلا ف ادرالااذهعيديف زمأتملاا-ميأرطت |
 ملك لاءؤطنلا ل<تىف ىلوتب ءاوفالابة لالا هب تنكسا ىذلاريظنلا ةاعا سه ن سيدا اع
 لعأ هناصسهقلاو عونل اةمعنب ةيدوتلاعم

 «(عادبالا رك ذ)«

 مخرلاو نايقعل ا ىلا عب رااىوكش * تكشنمهماداىرثالاوءدواو

 بومعلان م دود _هم هنأ هر بع نيعضمأ او منعا ن1 عاديالا قع اعوالاذه

 لوكا هد_هبىذلا تملا ىلع م 1 ع ناوه نيمضتلاب ىهسملا يمعااو
 ضاق ١

 ىنا ظاكعموب ب باصأ مهو * م ىلعرا ةااودرومهو

 قمرد لا دو مد « تاق داصنطاومم هاتدهت

 عن رو ا تدب هنو ا هريس عروش نهاد هرعشم طا نا غدر ارظ كاشي قاتلا عال

 هلدعجلاب تنيلا نا عءاسلا نظب ثم ةئالّدم طباو رب هم_تانت ةئطَون هلْئطوب نا د هب تدب
 نمضملا تملا مك ءزو# ولوالا ملاذا! ضرغ ىنعم نع فرممام عادبالا نسسحاو
 عدوملا اهلمظني واهلا ؛ ةدم _-هقرودمصفذ_2دقو ارعمردصواارد_صدزغ لع نأب

 فرصين ا باملا اذه ىف ن..>الا نار ةتومد- -ةتدقو سكعاانو هرامخا ضرغلارودص

 طرش:نيّدما !نيهكتزوجحو لوالاه_.-اصدصق ىذلاءانهمنع هرعشف هعدواامر ءاشلا

 باكورج لة ص صا نا ىكح ا محم ىرخا ةةءصىلالوالا امهانءمنءامولة نينا

 أ اييفاذافريزولا بادد_:ءاهةلطاو ةصقاهتبقر ىف قاءو ةباكءارهشلا ضعب ذ_خأف ناركسوهو

 ' بوتكم
 دلبلا قراملا هت_سلا ةيزد ه قا ص صم انادادغب لهاا
 1و لت ىرح ىلع « اثرت للا هت ءاوس ىديا

 دحالاد_-اولاد_:ء قمل .الامد 3 تدل اشي نطختا تدشن

 درت مو ىناباصا ىدي ىدحا ه ةنز-عتو ءاسان سال لوقا

 ىدلو اذوهوعدانيحىخا اذ_ه ٠ هيحاصدمب نمفاش امهالك

 هرعش عدو أ ن نمم عمو ةبل:كلذتلاةفاهنااهوخا تق برعلا نمتا ىهالت ارمخالا نارا

 دو#نيدلا ب اهشى ناقل لوةكرعا ثا معتدب لكون دب
 |. شظاس ر  __بصحط7طططببطصصبطببطبللا

 هناوث كلما اذه لعخ الع

 بنذادق كلالا اذهّناكو
 هياقعم اعل! ازهلءذ الثم

 هنافع ضرعلاو سايح هزاكو

 هناةدمراكملاو هياذةناكو
 نياحر قلعىدعرمل اوهف

 نيعلإ فروه د_لاو
 0 مسقتي ل د_هلاو

 الف ماك مكيلاو مست

 رف اشقتلا

 بارتلات ثةنواش "رقاكد-

 ىلا اطخو اة: ىه-كي

 ضرالا تداك تاوام

 ةكتالما تداكو اهمال

 ىايقلبْ فيزهناغ اهعفرت

 تقفير اك مالكلا دوفو

 صضرالا

 فدسفاو مانالا كوامءاما
 عنيجج نم سانلا ىلع
 هريع ىذر اذ سان>الا

 أديا هلم ددحاالو اذن

 ىفادحمحام تدلطناو

 هقالا وتم .هقال_ا



 فادرالا

 عم لااا ص راع تش و

 نزلو ل

 *أنقي ؛ عم لاملا باهزإ
 مدر 0 ا

 ةحاسو لدعلاةصرع

 هلا عدممو ليذةاإ
 عاطمو 1 لا

 لالا عزنمو دوحلا
 عرفمو ةمل 1

 رففلا عرصمو مالا
 ىلا لداعلا كلملا ةرض

 ناكفدجلان 2

 هامنعرز ان“ ا

 ناكو لب ؛انمعسستننأف

 ها هرقااناك كال

 انغااكو لداعلا كاد

 لكنع نوكمل انا ىبم
 ىضمام لكرعو انش تف

 دك - اناكحرو اًض 2ع

 ردغد و ماعلا انيلع ضم
 |ةسح لوصف مدى ادم دا

 1 تان

 الصمت اندلاع امناكو
 نآكو د

 ند ادقلاعل !ااده

2 

 اظءاانبازحالاةروسمهر دّدأ تدون مهنلاءانءادل او

 م-ملعت با! لا حدعاكرصنا,فنالرك ذا انه بازحالاةرو ص مخ نيدلا" ىضوشا
 اذهالولواريوطت كر هاد و تدما | لهأ سد .راامكسنء بهذر هللادي ربات ىلاعت هلوةيمالسا

 تهب وم-مممعيدبف ع وناااذ_هاومظنامنامم-عااو روسا!نءا» 0

 هللا هجر ىلصومل يدا ارعجشلا

 مكيلاىذءاد شبح ثلا ىفهانعم 5 هسمح دع تع تجب ةءارب ىف

 | ىلا” ىلاعت ةلوق ىهةءاربةرو .فه-تب ىف ةدوصقملا ةّتكنلا نا هحرش ف نيدلازعزجش ا اركذ
 .ىنلاىلا هيفريْشا قيءيدب تديواس نعم هللا ن :انز<الهمحاصالوتد ذاراغل! ىفام_هذانيذلا

 سو هيلع هللا لص

 يعدم تسكت اومهفافمهنونك » ىدي سقينال ارخلادلآو
 افرصلاهتلباق دنع 1 زلاكتتلا تداطت ىتافذلا قس غو عيديتدبلا اذهفتيكدتاا

 راسمناتاقولوءامن اماظااهمسىذلاوه ل ” ل اكم-هفوفكى دن د: :ءرصأاناىلوق

 ةعكسا ىدنلا ف نكذو ةدئاز ةدايزب هدم[ ممدسأو لكشسا !مهفوفكلوا دجوا مهفوفك

 ص. بحو أىذلا اًذهوان | ارسىدنا!اًذهد:ءريميركا !نأىف ولاا ىهو اه-ميفكسل

 ةيروملاو انهدسغا اوهىذلا ت.كحج:ألا يلا اذه ىف عتجا دقو ريغ تو درك ذلاءىدنلا

 لعاهققاو سانا اوريظنلاةاعا صو ولغلاو

 ه(فادرالاركذ)ه

 (ماكلانوطنلا لم ىف ادعاانم « اكسانَمانءااوفدارىئولا فو)
 ب>اولا ناك كلذك ىهالا ناك داو تلق د->اوْئى *؛ةناكلاو وهدتاااولاق فادرالاعون

 رهاظ امم قرفلانا' ولاق ىنامرلاو تالا وةما دةحصص عيدبلاةمااغاوام_هراصتخا

 وه ظفلب هنءرب_ءيلبهلع وضرملا هظذلب هلءريعي الف نعم ماك ملا دي رين أود فادرالاو

 لدعف ناكملا ىلع ت١ كلذ ةةمق-ناف ىدولا ىلءتو:ءاو ىلا أ هلوةكهعبانو هفيدر
 ئذلاءاوةسالا ىفامل مقل ا ظن] نعل دعامناو هشيدرو»ه اما ىلا ىنءمان صاخلا اظفالا نع

 اظذانملصد<الاذهو لرمالو همف غدذال ن هم سول راعثالا نم فادنالا ظئاوه
 ةنعط ف صب ىرتصا !ةدامع ىلا لوق فا درالا ىلع رعشلا 'ةل د مالا نمو تدعقو ت ساد

 دا اونع رلاو يللا نوكيث .2 اهادن تالسأف ىرخا هناحوأف

 دق فادرالان ا ةءاكلا نيبو فادرالا نيب قرفلاو فادرالا ظفلو هرث ذق /اتل! هدا صو

 خلا نوداازك ذيع, ضالا نإ ءلودعلا ىهتبانكلاو اهفدرب ةملكلا ليد ن عةرابع هئاررقن

 ىلاروك ذا لا !كلذدارملاو مد زلم ىلا مزال هلاسةّدا هسمف سا فادرالا نال مزلدام

 تو ف امضالل بطلا ةرثكى هو همو زام ىلا هل ةةهدا ضو دام رلاريثك الف لاهتد ا
 ةلوقفادرالا ىلءىلاهتهنلا هجر نيدلا* قديش

 | مذال أو نةضأا ل#ةكلا نم 0 مهرع"فارطا اونكسا ةسنذإ

 هقادرا قهدصق لحلب هرد صنم هملق ع زثنامىلا ستيب ىرتكلا مجاز نيدلا ىصؤجسشلا

 امه
1-0-0 
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 قمة ىف قمت شف قمقش « ىدخ نولو مادملاوىل ومذ

 ةرغدملا ىفدمصقنمىلوة فطااو عسبجلا نم عدباو

 ريصق ريصم فرص * ىعظن عمن هلم قملاو كفل

 رب رطل | ىلع هّممعي ديف ىلأ-!نيدلا ”ىص شلات

 مكة سه لظ ىف مكن يم لظفف * مكن سعلاظلا تحت عمنا او ل

 لا كارت ضعد 5 .ةةداقعا نوكي ن أو لذعال تريلا اذه تاق

 هلوق هة.هيديف ىلا عت هلا هوحر ىلسوملا يدل ازع ءزيشلا تدو

 مرتعرصل ىف مرت صن ىف * مرتحضرب رطت عهذلاو نيدل

 ءهمؤلوقأى ءعيدب تالاو عوذلا مءاوهىذلا زيرطتلا ةظفاريغهذمم_يفأل تيملااذه

 ملسوه- اعهللا لص” ىلا

 مظتنم بءطانم ظدممبدطاب » ماني هر رطشي ىلع

 دارملاوه ىذل اب رطتل اني هدف عجبدقو هناكحرأ ىلءةرهاظزيرطتلا مب تماا اذه

 مادسنالاو ةلوهسلاو ريظذلا ةاعارهو ةراعمسالاو ميسشرعااورسشنا اوفالاو هب زوتلاو
 لعأهللا ومالا سالو

 ن

 *(تيكشنا ارك ذ)«
 مه-ذمتدكلل اومهفافمهن ونك ه 00 مهلاهلاو

 هدعننا ًاهيلعراغيو عييدبلا كالسا ىف مظشر ناهثيا ارغاوصتسي تدكسشتلا نءأعونلا اذه

 عاونالاهد- ه:لاذس ىلع مالكحاا مدقق دوو مي رطل و يولا مام

 6 كالو هدم د تاه“ ءامشا نودرك ذاانأ.ثملك-ملادصقي ثان ءةرامع تءكذتلاو

 ةئكللا ءالئالول هنا ىلع اوعجسأ َندا ١ اذهءااعو 1 ذلابهصا صةخاحرتدوصقلا يذلا كلذ
 باكا ف كلذ نمءاجودةنلا لهأ ددع ار هاطأط هريغنودهملادصقا ناكل اهسدرغن ا ىت 3

 موضفلا نماهريغتودرك ذاانىرعدلا صخ هناههناف ىرعشلا بروه هناوىلاهزهلوقزيز علا

 ىلااةلخاع دو ةشبك ىلا نيا,فرعي ناكو ىرعشل ادبءنمبرعلا نمنالثلكبروهو
 فو موههاارث اسنودةس ورلا اهيفتءعداىت وا ىرعشلا بروه هناو ىلا هت هننال زن أفا متدامع

 ثنوهتقثال ع نكجاو.د.ب مسالا *نمذاو ىلا عت هلوق هنمو اهتممظع اوهام موحنلا

 دارملاو لعل ا ىلعةدايزلا نمههةفاا ىفال نول عت نو دنو عةذ:صخ ىلاعتو هنا هس هناف مهصبست

 تاينااو ىمعهلا ناومطلان معيستلا ذك ةفرعمىف مدل مالكملا | اهىءمهمسضتقي ىذلا

 ةيرعشلا "نلثمالا نمو هعرتو هد ومةردق ىلعلا دلاهدود-و درع هددست ىذلا دا+ل او

 ءاسن1نالوق

 سس بورغلكبمرك ذاو « ارغص سعشلا عولط فرك ذب
 ةيكححد || نم نيتقولا نيذه ىلا لت قو لكم هرك ذنتتناكت او رك ذلاءنيةةول نيد هته

 ادعلاىلءتاراغلا تقو سعشل|عواطنال مركلا اوةعاصشلاب هفصو ىف ةغااممالةئوذتملا

 تدكستاا ىلع هتمعي دب ىف ىلا-ا نيدلا ىئصههْشأ اتي وىرقال ناري اا دوقو تقواهب ورغو

 نمايو ة-دحابو هب دانو

 لمدلو ةياسا|هقع
 ايو كال
 تأ ناف كعم ثددح
 مالسااو تنذا

 ه(اضياهءلاهلو)
 عق وامزاس ار عقوااو

 ىرحامىرحو برح نم

 تبرطضاو باطخ نم

 فوس-!!تفادخاو رومال

 نءرفظو عوجللات هاو
 رس ند هرس*>و رفا

 اماةمنيلعالا يف هنناىن دمك

 دادتمالا نم 0

 عالقالاو دالملا كلن ع

 انتطرتءاو عاقماا كو

 ا كارئالا قيرطا ىف

 نع عافدلا هللا

 3 0 قالعالا
 سايللاوهو ضارعالا نور

 تدكمدلا ١



 ناف ذولا فئاتسل هاي
 نيبلا ف ضر_ء دق ناك

 فدعاو ث علا صراع

 ىبهذ هناسلو أن ءاملو

 هنا عانم 0 الا

 كلة ىف سيئرلا زيشلا سل
 كالت بارخو بامسالا

 فالو ددم» اهم عاضاا
 ناف ردقةداز رام اقي

 ايننز نأ عاطتمسلا

 لعثةفالمللا

 يف'مامالا عشا! ىلا هلو
 *(لوعس بطلا

 رقانو ريكلا اذهام ري

 اذهام درقابو 2

 ىم حجوحأب او دربلا

 مكي عاقفابو حجوردلا
 فارم فارفايو عاش

 كاب ند للا ةمقاانو

 كبف أن مالا, رغنلاةضدانو

 نيرطتلا

 ا
 بط 2 22222229239393932- حب يخي ل 2023220203

 كلذ بناناموأ الوثقىفاوأ انوضغاثمل الاضعءاد ناكم لاه ول هنال ىفاوقلان مهريسغ نود

 اذه هلع ءاوداللاضعلاءادلاو هنمقوألاوهتبااغ من نم امهم لك ذا غلب هالاضعلاءادإ ا ناكل

 هدعب اهاوقو مف ةيلظلةلالدىناثل اىلعلديامامأو ىنعملا#فر ءدانع

 الامواس وئنادمةماتمقم « ةسيرعش ءااهيئاذا

 اهاوقكالذكو

 الالكلا شت فرسءانحوب « ةلوهجم تزواقرخو
 * هسه هيراا| تنكسف 5

 : هولثينا ىذتتو
 0 الالهلا همفلءالااجد تاكو 5

 ىرتسأا لوقه نمو

 ىالكءاقالا مو بسال « تمّر-وم رحربغن هىد تاحأ

 « لاي تلإ - دق ىدلا سلف «

 هماقناِبّدأَتملا فرعي انه نمو
 « مار تمّو-دق ىذلا سداو 5

 هلوق «ةمعي دبى ىلا ١نيدلا ىصزيشلا تدءو

 مةتلم ميلا فد تو ن طانم #2 انف هب ر حان سنو كاذك

 لود هتيعي ديف ىل_طوا|نيدااز ءيشااتدبو موهتمعب ديف ع والا اًذهاومظنامئاءمءااو

 سو هلع!

 مشت لصواضرلاىفهيلست . لدتا مس- ىولا قدهمهست
 تسب و هيذاعتي نيعونلا نم لكداسصذا شوف سكعلا ىف ميول اهامر نيدلاز ءيشلا تلقا
 لو هراعهلن ا ىلصىملا ن ءهمفلوق أ تمهيدي

 مهرانرح ن ماو ممباصأ « هيناعدلا هس ليلا اذك

 ةراه:سالاىناشااو عونلا ةممقاهدحا عاونأةئالث نرتب تدلل ادحف و 5١ ةاففل

 رير تو ةباصالاركذ يدي دوما! تعشر ميه تلا ةظال ناف ةعصر 11ه اء رودلا ث ثااثااود-.هيدمأ |

 ىناثلا ىلءلّالا ةلالدفرهاظ عونا

 «(ز رطقلا ارك ذا دا#

 (مظدشم بمطأن مظدمم بءطاب 0 مظدعمهمق ىسد مرن رطل ىلعش)

 ”هلدة:ءريغتاوذلا نمل ركذيرعاشااوا ماكل يدي تاوهزيرطتلا ىءاعونلا اذه
 ١ مل 20013 دوو هر درة ىذلا ددعلا بحب زر تاقملا ن مدلل -اوةفصدا مءربخ مم

 ىيورلا نبا لوةكريغت ددعال داكتاو دركست هد تاوزلا فسوق! لج اددعوقوالا

 بالصىفرالضؤنالص * هو-وإف سو رىفنورق

 قءةءىفق.ةءفقمقع 5 اهيفو اهديف ساكس ا ناك هلوقللثمو

 نادي زتعملا نبا لوقدلث و

 دنا نعهمف
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 صودقو هم ةقةمرا خال اناونعنو 2 تح ساجد :دصقا قيمت كلذرعغو 1باتعوأ

 داودح أن بدال ماةىفأ لوةك ةغلامم

 دان نع كلف نامهالاَقأ 7 ا 2

 داصمى نيبو برس ىدل ٠ حال_جىب "جني برئأق

 داصصالا تاذ ىلع ردي * ىلتقرهدلارو دصرداغو

 توطناايورحْكلذَرْخ نامعنلاىلا ناوماولا هب ىثو يح ةغبام ١١ةسقىلاشب ناو: عب أف

 سدع قبْنيب ىرجامىلا هسفراُ ا رخأ اناونعشلا كا تدماا ىف رك ذو رهدلا نمةعطت اهلع

 هتسعبديىف ىلل-'نيدلا نصح لا توداصالا تاذربدغ ىلعردب نيد

 0 ىقع لها. ,هلامول * هلحالنأرو 2 قرب !بقاعااو

 هيلع هلل | ىلص ”ى لامهللاعتنيح ىراصنل الاع جيس ك1 عل او داش نيدلا صدم تلا

 لع لتي مكس أو انسفنأو مءاس وان اسزو مءاي وان“ 8 أعدتاولا«:لهابت منلا مويا سو

 دس 1 1 نيسحلا انضم لبو همل هللا ىلاص" ىنلاح 10

 لاه بقاعلا مهارن إذ نيوجأ مولع قا مالسام ونا ىذت ةمطافو مال ااميلعن -

 اهلازاللام 2 ليزي نادقنا ىلع مسقًولاهوجو هعم ىراى اق ا د ءارا ها 10

 نيدئازعخشا تو مهتمه ديف عوناااذهاومظنامنامم-علاو ةيزالااواقواو ةرسدتاف

 هلوق معد دبىف ىلصوملا

 مدقلاقذاصداه لك لمقر * هتوعدناونعتنأ عيسملا ىرشب ١

 مو هماع هللا ىلص يأ :!!نعهم فلوق ىتءعيدبت دو

 مهرعمناو:عت دقو ىموم 5 امحاصا ارعترم اا هعأ | هب 4

 ةلظفلب اوصشرتو ناونعلا ىفثب روتاا كلو حرم: ىلا همذ جحر هاظ هن اونعتدبأ !!ذاه
 ترغااصعلا «ىلوتامأوانهدصتلا اوهىذاا عون لأ مسح ءااهنالن سانا ن ماهفام قحال تك

 بسام ن نسل اىفاها سدلةيدانم

 ه(ميوسةلاركذ)

 هران< :ر- ناو مهباصأ 23 هيءاعدلا مسي لولا ا ذك ١

 هل-5 ىذاارخ ا اودو ممسا برشا !نمذوخأم عوالا اذه

 لع نمْنيَماَو!نموهل.ةىذلا نرالا ةرو ال هب صو ه2 نول هملب نأ ىضي هنول نوكلا

 ةرانميو لاو ةيفاقلاريغ ىلءلديال مش .ركا نأ اهب قرفااوادحا وأم حش رعلاو يهستتلا

 ىلع لدبام مالكا نم مد-ةميناه-فةيرعتو زدهأا نودام ىلعلديةرانو تببلازمعت ىلعل دب

 ىحوف

 رعشا!ىناعع قاذ 1 1ناف باكلا ىذ ورعت أ تاس اك ظذالاةرانو ىنءملا ةراترخ أيام
 اهلوقىئنع.نولعيهةءلأتو

 .٠ كاهينوا ورعان مسقاف ».

 هما نوكب نأ ىضدقي

 7 الاضعءادكنماعءئاذا *

 ك4 ةق-:ىلءالو كارح

 اا 11

 ةيئايزلا خ 0 بالو ل

 كالت كو ه*أمو .- ق١

 ناس هرفااوةلاحرلاب ةيرقل
 لدعلانماهيسنر ا 3

 فا ثاطلق لة

 هل- صاأم لعصف ن_

 يي 0

 خيدأوعرتسافءاد

 م(اضيأهمااهرزو
 مشا اق هللالاطا قنا

 امنه ادبع سان"ر لا

 ن٠ ةروعت 0
 لام ىذاارم - الاو

0 

 300 2 نش

 ما ا

 اف كلذا ذو 5

ادةملكل فر و تام عا
 ر

 ىلا ةتكاانإر هم

 هقالاط سورا زيا

 مولا



 هقلاراعتا هل.

 - ةوسئلردأمم هل 1
0-0 3 
 للفتح عرار

 7 و همدخ ايه يك

 «صاوئاطللاو 0

 سدئرلاو هنءافثورزولاو

 نماطمل ادوفواهتءانع 7
 ددعباههصخنإو هلالخلا

 0 ةالضلافبرضلا

 اذهنمفأو ثلا كلنا

 اهدعيدراعأالو 5

 م0
 سيئرلا سلا ىلا شكو

 د#تْن ناندع

 ةثالثنم سنئرلا خسنلا
 ةمسعو داوقلا ةحرذنهو

 داعملا طاشتو دال_للا
 ىلأ ىل-ع كاردجسالا)

 ندبعأ ثاغنين لا
 ديرتأامعاو ثالث اءذه

 ديريأ ابعاو ايطح هج
 اياةنماهتمأوسأ

 تاونعلا
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 اذاو الو هلو ذا مالا توجر نمناكلور_ءلااجربةبروءاجرلا ىف ناك الريغشا ارك ذالولف
 نا اضيأمد_ةتدقو ةحشرا ذي روتلا باى هرك ذمدقتعوذلا اذ_هو تلقل .هتسملا توجر
 مزاؤلن م مزالا يفركذيىتاا ىهةحشرالاف ةنديمو ةأمهمو ةحش صو ةدّرخ عاون | ةعبرأ ةيروتلا

 هيىروملا مزالركذب اهتيوقتو اهصسترتا ةصش ه تدعو هدعيز اهب رولا ظذال يقهيكروا

 اهرركلل نكي ةدئافانه عشرتلاريركت ىف اوركذ نكلو ةصشرم اذب رولا باف اذه مدقتو
 قرفلات اق اد_>اوامهلاًةمتاعجدقو عشرتلاوةيرود نيب فرفلا ام ل_ءقاذا ىشو ةوالدح

 ةضخ اةدّرحلاة ب رودلا ىعو مث .رثىلا جات الام عب ديلا عاون أن مامهد> أ ندهد رن دام دب

 ىنتملا بطلا با لوقىلا ىرتالأ باوبالا نمرشكى ف
 امهجه.ذتد ار ىتذحاب » همها تب رول باق ذوذخو

 ة-قياطم تديلا ف نكي ىتبمءانا ملاكم لافولو ةةياطملل مموج ةظفل تح :رىنجاوقناف

 برءلا ضءه:لوةكفةراءّدسال |شرتمأو تبا

 ىسفنهلتراطدب ركوىف سشعو 3-0 ةيأد نبا ىزةرسنلات د ًاراماذا

 ِ ارغلاودو ةيادناندوسال ارعجلاهمشو ضاسلاق امهكارتشال تلا تل! همش هنأق

 ل ذىلاهءعشر وارسن ءاممان1 بدشال ربا طل ا نه سْدعَتلاراعم_ءاو دا اوسل١ىف امهكارتشال

 ةلاطالا ة.ثخالولو ةراهد ىلا ةراعّما مشرت د ةؤرت العا !نمدسفنل ءراعوساىذلانارعطلا

 نَء هسمف لوي ىل !نيدلا ىنص زجشلا تدبو عاونالا نمدري_غخشرتو همدشنل اميشرت ترك ذا

 ملسو هلع هللا لص ىلا

 ىعمىفاهااح ىلع اها أولو ٌةَعِباطملل ل- ةظفا تدر نيدلا ىصزيشلاتببل ريع

 شلات ديو مهيعيديف عونلا ادهاوماظنامناممعلاو ديلا ةقباطمتدبلا ف نكي ل لولحلا
 هلوق هتمعي دبى نيدا اًرع

 محرلا نم عشرتب رسكلاربج « مولمشراهنالا نءمذ تشل ىف

 ةنرودلل مضلاعّشرو مغلي رصبةيروتلل عفلا شر هنافرداظ ني ذلاز جشلا تدبىف سيلا

 ملسو هملع هللا لص ىلا نءهمذ لوق أ ىتدعيدب تدي ورسكلل ارك :

 مةلاونون قهصشرتنابو ٠ هةمكحنامقل لعتداز سد

 لوقنيبقرغلاو ةي روان اما حشر /ةلاو نونرك ذو ةيروتلل سي عشر نام_ةاردحذف
 ةلوهسامأو رهاظ مدرلا نم حسوب نيدلازعزي-ثلالوةنيبو ملةااو نوف هكسرت ابو

 هتلاو ل_ءلد ةماقاىلا اههعم تحالف ةرفاقلا نكحمو ماصنالاة يو د_عو بءكرتلا

 ١ لعأىلاعت

 ه(ناونعلاركذ)«
 : مه .رعم ناونعت مت دقمكر وىموم ه اهحاملازعترغااصعلاهب) :

 مذو حد موأرخو !فصو نم هل ضرغىف ملك. ملاذ_خأأينأوه ناونءلا عأعوثلا ادع

 وا
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 ءزاساف * امد الا ٠ نع وقف هبظعو اوتسز امل الك انهن وكي تأ لاس و هيلع هلا ىلصىنلا

 اتا ركع ودءملا فدو ىفةالاغم او ةغلاملا نم همفام يذكال مفعل ىلكلان قلي
 ةلووهسو هاتي روملا عتيل ضار ح ماهنالا نءعفقد.ىذلاعو. :لا اذهرب رحت عماذه

 هقب رشتالا |ةدس>و ةوالطءدازو هصضرأ امواريظ:بابل اذه فهل ءأامو هماكدشاو هيكرت

 ىوبنلا خردل
 تم

 (مدمتل دش ظذناو ء هدئار : ةنءاقورب ضدمو مثو)

 مالا ضان هل ل ةحاصفلاب ص: ف.طا عون دئارفاا

 ىلع دو دّق_عاانم دئارغلاةلزغم مالك نم لزنتت ءارعلا برعل ا مالكن م ةهصق ةظفاي
 هلوقكاهد مادري غدسيم مالكلا نءتطةسول ةظذال اكلنا ثم اه ملك | ةحاصف

 اهءاقماءريغموق,ال ةديرفثفرلا ىلاعت هل اوقمكشا ىلا ثأرلا مامدلا :هلمل مكسا لح أ ىلاعت

 ىلعاهبرسدأ ىلا عتو هناصسهلوقذ ىف ىلءامب سهأو يلع اكو ىاصعىه ىلاعت ةوقكو
 هنقاهمىفةرتنعلوق ه:مواماكمىفاهاهءاوأي نأ ءادعقأ ا ىلع ز ءرةديرف ىئع
 ىلسا اوهلمعراداحامص ى عو د ىملكتءاو 1اتلمع و اداب 9

 / لا ةناحامص معلاقف ملسو هلع هللا ىلص ىأ هر ًارذان تأ ىودو اهتاكم ف ةلرتانام ل

 ١ مالسأ لاق ىهامل اةفاهنمري وهام ىنل دبأ دق هللا نا لبو همم علنا ىلص ب 0

 ىلا !نيدلا ص
 )ع مل 0 ل مو

 عونلا اذهاو هظنامنامم#علا ود ةدقعما اصحلا ىهءاز ,همااو ارههلا ىهىلا اتءبىةديرفلا

 داازءوجشلاتديو

 مربالب انيثادب سيطولا فو « هدئارت تفاوذا قالا صدع مك

 قيعيدب تبو | ىهأا يف مربااف مربامأو سدطولا ةظذل ىه نيدلاز رع ممل ناودفتسل

 تدم ءلا فتاة ىلا 58 يا هه المد ارنا ىباط> ىلعرق_سمانأ و ه.ةلوقأ

 ل قىذلا

 مظعل لكحا [قايءزااق < هيءابدنالا عسج رص قحلأ
 دئارفلا فهدعب تلقو

 ' مهقئمريغا دمعك منانح ماظناو * هدب ا: ار نم قورب ضصو منو

 ُك اوهاانلعأهلاو ذل اص ضمولاو مدخن موكينانحو مش ىهوةثالثتدلا اذهىفد ارفلا
 (مشرتلا ركذ)* «

 مقلاو نون ىف هحشرت نانو * هنمك-نامتل ىلعتداز سد)

 ةظذاي قوي ىت- نساحنا نمبرضل ملصتالةملكب ماكذملا تأ, نأ ه عشرتلا ىنعأعوالا اذه
 ةرومشملا هتنثيهىفىناهتل!لوةكك لذا اها تو اهدهرت

 اممتافلمتسملا توسراذاو ٠ راهريفش ىلءءاسرلا نت
 00 ٠1 ٠11 وج هج 2 ٠ دل 2102 20 ب طل تالا تاتا وق كت اقالة لا كة وتل صح و عع تتسم ع مص مست تسل مس مسح

 ديارقلا

 ناو ناوبدل اقوة نع

 ءالدا ١ ف ىول د تسقاأ

 0 ةرلازيشلا ىندد#أو
 تمذق ءانتءالا ضء-

 كاتس

 قع تئر امتو ٌضقأ نا

 قاذخ ناو طسودلا نكع
 نئاراملاطو رصناميدقف
 دعو هللادث نأ انأو ريطو
 نيزعلا يركلا هقيدسص
 عماسسلا همداخ بج ومع

 مالسلاو

 (اضياهلو)

 لوضفىلء همامعلافاأ
 مث هماهت لابج اهاقنال
 ريزسغا ١ ءاملا ى م2

 ريو اوريمالادضدعأ مت

 ىذاقلا لكسرهظتسآم
 ىمخاغتملا سيئرلا شل م

 نيا عز

 راثااو رامدلاو ل_َةلاو

 هللاوزع راشملا باركااو

 ةطس ىف مله ىذهلوق 0(



 هقاكللاو قادرا

 ىلكلاب

 شو !بارائاو مالنا

لاف مهادقا ةعاانو
 ةرحخ - ا

 هللادد .عأانأو اماةمارعش

 امان اط.ثلا دن اره

 مشا اذعأو زاحملا ازد

 سدرلا

اادربازازتها مالا
 

 هقع ىلع

 (اًكيأهمااهلو)

 + |ىلعوهونيدإا لع

و نيملا ىلع حورلاو
 معي

 هقفناا ضئارقنم ىلعام

 للامم هداك ةءورملا لفاونو

 باوبآو لخدلا هوجو نم
 قامرغ ددو دقو عفاسنملا

 م-ماعو اذك عضوم نم

 قوةحو هاو دتاعش

 نا مات اذا همئاطملم

 عرشأتاىزيقو عنم
 ءرمدلارخ رح امم 0

اويدلاىفوةس ىتح
 هة-ن

 ميسشلاب ىد هع ا ىلع

 لام نع ىلام رخؤيال نأ

 ىف دعشالو تاطاسلا

 اد د_ولزكم ال نأ

 ناطمش

 !تيبو*+كلذ س-وأ ةضراعملا

 10غ

 ١ ىلا !نيدلا ىئص حسا

 مكحلاو مك ىفهيئارغوج 35 هك ارعبعصهةث الخ لمع

 ىلد ءوملانيدلارعجشلا تدب ردومظنامناممعلاو

 ملكلاو ماكلا فة فاح ىزجي « ةبسانمىطعي هلئ ام ىدبي

 جادت
 مكحلاوم ك!ا1ىفهناحلدعلاو + هرواجوةءااولئامريكناف

 ه( ىلكل اب هقاحلاو قزم ارصحركذ )<
 (مظعا ىلك اء ىطيءزالاق « هنءاستالا عج رص قلا])

 عرفا ملكنملانأينأوهو عبصالا أن ينيدلا كنس ثااهعرتشا بي رغلا عوتلا اذه

 حتاقءهدنعو ىلاعت هلو ةكسان-الاو هم عاونالاماسسق ًارمصح دعي اسنج هلم هتان همف

 ا ندهرح !اوريلا ىفاملءد ىلاعتو هناصس هنافر هاوربلاقامرلديو وحال اهلعنالبمذلا

 لام-ال حدا هيلهكي الكلذ ىلءراصتقالا ىأر ةتاداوملاتايثزاءارصاحدا4اوتانا م1

 تامر تناكن او تادلوملا ناف تانئز طانودتا. .اكلا لعب هلئاج "لج هنأ فم.هضن اظب نأ

 عاونالاو سان>الا نم هتحتامىلاةيسنلا ىلك اهنمد_>-او لكف اعلا نيالا

 كلذإءنا 0 .و اهلعبالا ةقرو نمط تامر حاتملا لاك لامن انامل
 تالظىف ةحالو ل افنءزعلاةف د أ هذ هكراشر الا هحدةفكاردا ىذلكهمفدكر ا

 نمةلاثمأو نيمءباّكى الا سبادالو بطرالو لاق:تاملكلاىتا.ئ لسا هذه قا م ضرالا
 رعاشلالوقم ظناا

 رصغعأ ا اها حولي نأاناطملا ىراصق * لعاجةطمسلا ضرعىوطكماا

 رسنلا عمجا م هاما ةثالث « ىراصو مالظااىف ىزعو تاكف
 ا م اندلا ىضرادو *» ىرولاوه كالع ىلامآ ت ترمْسف

 هد_قىتلا هراد رهأ يطفو حودمملاميظعند-هقر ءاشلا تاق املا ثدمااعوتلان مدار 1

 لعش رهدلاهموي وايندلا هر ادلعجو ىرولا عج حودمملا لعش هيفهيقاىذلاهمون حدموايف

 رادلاو ىرولا نم 2 بح ودامم نال زخ هام قزم امان اصح دالك رد
 ماسح ن ءةرايع لاهل نالف قزطلاماةارسص>امأو رهدلا نه ءزج موملاواسمةدلا نم نب
 عوقول زي زع هماقت فكل املا بعص عونلا اذهو كلذ رص دقو ناكمفورظو نامز فورظو

 ه.قىلآ انيدلا ىقصشل

 مظعىفىسدةاارهوملا هو « فرش ف ىلكلا ماعلا ود صم
 دوم#لا عسج عسال دحاولان وكلا لوالا مةلاودو طةذاماك زا لع نيدللا 3

 : نيدلازعت
 مهاكناندالل سلا هلئيدذا « ارمصدتم ىلكل ايكزبلا 6

 يشل الر اتسم راب فدو انتا ادع

 مظءلل لكلاب وطي ءزكاق ه هيءاسنالا عسج رمص# قاسأ

 !تثدبو همظن نمنا.معااّرذدقو ل._صخا و

 وندت١ا

 هلا
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 «نيكقلاود ريخأتلا وميدعَملاو دمَمعَتلا نءاهتمالاةح اصف قاورا هملءو نسل تافصد

 هل اومسمالكلار ددعوهو ٠ءماصستالاو هاماكمىفةنئمطماهر ارقىف:ٌرَقْم-مةهلصافلان ال

 1 ارك عمانهد ارااوهىذلا * عادبالاو ورءةفيرشا اهنا الاع ومما وءاملامصسشاك

 ىعمةفرعم ففقوثنال عماسلان أوه و نايبلا نس- يدق: نعتو مو ةهزدباا عاونالا

 شلا تدبورشبلاةردق هنعز هن مالكلا اذ _ءورتاظنلا هذه نمئثهءاءلك ثيالو مالكل

 هلوقعادبالا ىلع هةعيدب ىف ىل+ !نيدلا ىد

 م 016 ىقولعفلذيلاو لذ غااب « مهاريظ:ازعامراضالا لذ

 نع ةناكل اورشنااو فالاو ع.مصسقلاو سدنحتلا عسيدبلا عاونأ ن مهني ىفنيدلا ئصزجسشلا

 م-ميعيدبىفاذ_هاووظنامناممعلاو عملا عمها فالتثاوراضالا لذهوقىف مركلا

 قاذ4 هتكرتوامباعمتسا درعا نكمأ اماعونرمشعةمس همةرك ذ ىلصوملانيدلازعزسشلا تدبو
 هلرقوهو ندالا

 مهلوقلبقلضة:ضوحاوءرتاو « مهاوطدعب ل دع ضوراوعءدبامكأ
 مو هيلع هللا ىلدىذلا نعهمذ لوقأىتهيدبتدبو

 مهو اهب ع٠ افارعشلا ف رخزف + هقلاخ عاديا هقالخأ عادبا

 قاطاا سانا ىلعو فرصصملا ساذج ىلع :وةب رولا ىلع ةشم تدباا ادهن .لوالارطشاا

 ه.فىلاماارطشااو ةلوهساو ىعملا عمىتملا فال او عمرصستلاو ل امملاو عسصرتلا ىلءو
 دار اوهىذلا عادبالاو هلاكب تدءلا فرهاظ ماصسلالاو ضارتعالاوريظذا |ةاعا صو ةدروتلا

 معأهلل اواذه

 « (ةلثامملا 1-1 ذ)»
 (مكهل اومككا فهئاجلدعلاو « هرواجوةءلاوهلئامربخلاف)

 هلوةك ةءفتتلا نو ديزل فا مذ عبو أ مالك ظافا أل ثا نوه :هلثاماا ىنعأ عوناا اذه
 دقو ظفاحا لعامل سف:لكنا بقاثلا ملا قراطااام كارد امو قراطااو ءاهدلاو ىلاعت

 لو ةكح ةمزالرءخبايلا !ذ_هىف ةمفة2!!نالدهقريغنم ةاغّةم هل ئاملا ظافلأ ضءبقأت
 سدقلاٌى ما

 رطعلارشاوىنازدلا برو ه ماهغا بوو مادملان اك

 رعاشلا لوةكفهْمَمَدلا نود ةئزلا فبايلا اذه لص ىلءوهىذلادهاشا اامأو

 امشيطاديلوةعلااماذا ه نيزرميركروبص حو فص
 عوالا اذ_هتاقة يانا اىفاهقرفنو ةنزتملا تاملكلا ىلاونةم_ءانااو :هلئامملا نيب قرذلا و

 امواهك الما ىفلفاسأا عوذلا مظتني نأ اه وعن عد ديلا عا اونأدوةعو<--:|م'هلثامملاىنعأ
 نان_سحدقو ةرثكلاري_غاعب دبهدعو هجرها نمىرثالو وهام هيف عادبالاهجو ل-عأ
 انههدننأ

 هاللقءاثواو تراترافرثكو

 مكح» نكلو ىدئاهقنمةد.صقىف هعصرأن تب ةأتنيح نم ىركفىف حلم اامهتنابو

0 
4 

 هو اديوراه-ر رز:
 : ةنمسل

 زيمأطتخ امو - 1

0 
 روط امو هع هللا كد

 عقوالو هعفد| همم ضفرلا

 اغا هعقواهف داملالا

 ىلع ةحادنلا هاو نع

 هللا ىشر ىلءنيني_..
 ا

 1: 0 اولو اهنمع مانالا
1 

 0-0 اوجرحد_:ز
 تنوعا كا

 د اما ع 0

 8 ده ارظطاتلا
 جانا



 فيسلاةياو رار الإ
 0 تائسلارا دوو

 اهرودببن:ةرمو اهر
 ىرخأو اهلاحر لتنتر
 ثاطمشا | 1

 3 كدص عا )
 . ةأره كمصرالا

26 

 ىلوةوهودن 'زلا اضرل ا ةفي رم ارطاوخلل هل هءلصامةيدب وما قي رمش ا ةرمضألا

 ىهش هو حولا فاملوة: 35 رصم حاد أ هوجو عيمس

 ه--ود حانت تنأو د ىحيهو-ولاوذاندنعو

 عوذلا اذه ىلعهم» ..هيدينيدلا ىصزجشلا تيب و

 مةنلارثاسن م ةنمآ كلف « هّدمالا عن همأ م ءاادغنمو

 مهتيعيدبف عوذلا ادعو الار هنماو داما تفل 0 لك 00

 ءلاهمعاى هلك اثدفصو 5 0 ا

 نسما هيالمدرمدااهةصو هيقرك ذاو سو هيلعهللا ىلصىبنلا نعهمفلوقأ ىتيعيدب تدبو

 هذعهللا ىذر

 ميتا 2 ةيمسل' اج دق هئيال هفصوو

 مل_بو هملع هللا ىلهىبذل ان أوه فدطولا ناس>و نس» ى امَدادْلا ارتشافتيبلا !ذ_هقاثتا

 52 ءنيتهظع نشف ندد هيدا ريح ودم_ساذه بان الاقوه ذدعهللا ىذر نسا ىلإ اراشأ

 ها نيإسمألا

 *«(عادبال ارك ذ)«
 (مهواهب عصساف ارعشلا ف رخز ىف د« هقلاخ عاديا هقالخأ عادبا)

 اعرورغنلا ع نءةد>اولاةْر حلا قوأ عاون اةدعيد- اولا تبيلافر: طع ثلاأب نأ اود عادبالا

 ىلاءتهلوةكح عاديا, سلف كاذكن كل ىتمو عيذدلان ءنابرمض:د - اولا ةماكلا ف ناك

 مدر ا ىل توعسا و مالا ىذقز 00 يابا م ءاميلب نسال دلو

 ةفيطللا هةقب أطااو# ىلقأر وىلب انمي ةماقلا 0 عيدبلان م ةريثك اعاونأ
 هلوقىفهةراعتسالاو+ءامداار طمددا صوءاسابوهلوقىف#زاجملاوهءاعملاو ضرالا نمي

 ةريدحسحص ناعم نعرب_عنبلخفالا نيتاهمهناق "الا ضدعو ىلا تهلوقىف *«ةراشالاو « ىاقأ

 ظفاري_ةيزيداثلا ةاغو نيكلاهلاكالهن ءريع هناق صمالا ىذقو ىلا عل اوةىف هللا

 قاهر ارقمسان ءربع هناف ىدوملا ىلع تو ساورلاعت هلوق ف *4فادرالاو + هلعوضوملا

 ءاوم_ىالا هلع ءاملا ضمغىلاعت هلوقنال «ليلعتلاو+ ىسعملا ظفأ نمبدرق ظفاي ناكملا

 اسارتحا كل الهلا ن دوقصتسسم مب ردا ا دا تلاع قالا دعب ل قو ىلاعت هلوق ىف
 نية ملا ىلع ءاعدلار دك أف قكسال نمو قدس ن هلم لالهلان ام_هودي فمهضنم

 هن اكس رال هقسنلا نحو « اهانعم ىلعدي زال ة-ةيرشلاةلأ الا انث1نالوةاوالاو

 سالك نألو بدترت نس< ضعه ىلعامذعبفطعو +_صَقلا صقىل او

 * سمستلا أو*« ةرامعرصقأب ةصّةلا صقىلاءتو هن احس هالو زادعالا وب اهري غاهمم هددال

 ةفوصوم ظافلالاتادارعنالهسدذبتااو هاهرخ [ىذتقي ىلقأ فوقىلا هبا الالوأن د

 تاوصد
9 . 



 مهقا 0 انيس دهان 1 31 00 ادع

 ىفانالا 1| هل مهقي ضرغا ىءمملكشملا نمشي ناوهو عونلا اذه فىركسءل لال ىلا اريرقت مد ةندق

 ٍّك ! 1 رهاظ حدملا ا ذ_-هفرشر دجلان مقحم ةدوكلأ اء قطو دجتاو دع هواك !انسسيرض هلا

 7 7 عاذصح وتم لءأهقلاو
 تا عاسو بوطالنا | «(قانئالاركذإ« ن ا :

 ضر ال اف ناكل ملول :

 لاء رم : نع 0
 فناف.و داق : هاعتوعقاولا كلا ةقاطم ءاععأو ةعئاو رعامشال فد تاوهو اد عوقولازبزعفافتالا

 (مهقاذتا بس- نسح هنأث #2 ةيه-:ءاحدق هْالهقدوو)

 صدرالا ىلد 5| ١« 0 ٠ . 8 5 ع .
 ١) 0 ؛ نأ ض يلد | ىفساننإا !لر_ثي عدافولا ىلاعمىلاقومسسلا ن اق عانعمسأاب وأ ةدهاشملانام اهسف:ىلملا
 ناكرلا تراس ةداعسن ارق كلذ فرعا شال لص> ن او دجال لضذ اهعامسىفو !متدهاشم

 4 <ى>ةفورعم ةعاطر / هلوقب

 بكل ىعدصبلادءأت هتف ِ

 7 ب>اص واول نيدلا ما. س- ىف ىرمدملا ةئيص> ىلا نب ىذرلل قف:ااكهيحالملاو ىداحلا يربو

 ثتوصعللو عئاصءربللو ٍْ لاقثمهمبجاطار ةظنمزاقلار < نمزاخااوددقنيذلا خرفلا ارغنيح ف سوي رصانلا كلما

 مار ولو مهو داكو دياكم ع
 ججرفا!بطاخ ةئ يصدح ىلا نبا
 ثادد_ فةرد ةلاوزعع : ا . 0

 ريغلا نم ىشالرصأ!فّردلاو * هع سمرحأاوؤ 2 اًوامكودع

 ا 1 5 نيدلاديؤمريزولا ىف طءاولازوجحح 00 قققن ”!امعدبأو كلذ م ناو

 تيعوحلا تالا ريو وا| لاف ثمح ىمةلعلا
 كاذنارل-هف ةفوكلاو, 0 ٍ معلا لام ىلءانزح 0 ىمطااو حو مالسالا ةمدعأب

 0 اهبتاذ ثيحن | ىمتاعلا نيالراصفتارغلانءال « هنامز ل_,قناكة رازولا تسد
 ًَ را عم : : 0 . ١

 زل 1 4 م ى-# أ! امهتنيمطانلاقباطدقو نافورعمنارمامهبىروملا تاو نيريزواناك ني روك ذ ملا نا قفئاف
 5 ااوهقيو ًاميلع | نم بوة-عي تدب رصاعاا كلا ارمضس دقو قاعاسل اني الوق ه_:مورملا ىةاعلاوول1-1تارذلا
 ججرفلا يطا ماشلا نوص>

 *'ر”نماغت | ىبحاص عجرو ل

 فوسلا ىف عمم هنارك ذو : 3 فسوبءاجد.ةةبوةعبتدب اوعد «

 دشن ام دص

 ادعوا انعلا. .اغواد#نا

 ةعااتإل] ةعاادلا 3

 قدفكل ىدعو ست ىن-هم

 همعنلاكووةناكسشلا لغش
 ةارهمأل يو هيافكلا لغم

 هدهاهب كالتقلا نمتا

 «ه 4 5 . .٠

 يهي©) نييباناني_ةبرتاار

 فدولئب رضالاو ه«ورهاظلال ”الاا مو مفرممالا د الما عج ادقو عبصالا ىنانبالوق هنمو

 بوبآنبا

 ارضانا قادقهيؤىمومرتلأ « انتارفىطاث نيرحلا مهادغ
 رشف لسئاارمك دقو هند شذ أ ىلافة عيدبلا تاهافتالا هدلهبسانر ام كالا عميل ذتاو
 : ةبرصملارابدلاد_ىقوةزغىلا ماش! !نم ل_صو دةزورون ن ارسكححاا موي ىف هغارو ىرمس“

 تاقؤ

 زيبق باد امىفابسةنمو « اديؤم ىصخأ هللا اكهلماأ

 زوري مايأرس كلادءيكةو + ىذقادورصم الدى رع

 نوب رصملا هلوهسلو ىرمسم كد عب زود يسكن اتببلا اذهىف بيرغلا عييدبلا قافتالا
 ىحاتلارقملاناوهوةيدب ٌوملا ةرضحلا.كاذريظن لق فتاو رمسكه دعت قييلو ىزوريتلاريسكلا
 هند_.نأف هنءاربه_ف تشك مالك ة في رمش ماسلا ىلا ه_دعل ةنةقيرمشا ةنطاسلا بنان



 فاةتثالا

 هعمع» نم تدصو رخأ

 هلا نم فرشو محب

 هللا ناز دةاىرع خرأ

 هز لك تماااذ_ه

 لكن ءزعلا همااقاسو

 ادد و امو ب دكا

 ركمشا انمداعىلاتبلا

 ةمعتلاهدهرةنأامو قدُتو

 ريثكت اق ددلا نمثرح ىلا

 هذ_هىلء تحاد هانا
 ريبكلاثيلا اذهب ةمالا

 تنيبلا اذ_هىل_ءمحاو

 مئلار وادع فيكري_هالا

 تامكسرعو ريغلا ىذبو

 ركشلا,ذم«:/نا ةمعنلا

 دمعسلاف أهأ اور نءودم

 ناوالأ هريسغي ظ-ءو نم

 ّق ناو هدْعل ىرددصىف

 م-هلكاذاو هدقل ىءأر

 اذ_هىف ناو هعص- اف

 ععمدق هصرفلاهيق ماقملا

 دضعرامخأسيئرلا خيشلا

مقوأامو عاصم” ى أ ةلود
 ن

 نمديو عابو كالمطر

 علل

 نايم_ءلاو بارتلاو ءاوهااوراذلاو ءملا ىهو ةعبرالارمصانعلا ىلعنيدلا نص تدب بترت
 نيدلازءيشلا تدبو مهتمعدديىف عونا اذهاومظنام

 مد1ناكب ئرتلا ف سولو نمللاو « مهعج أن اسنالاو كئالملادل
 نكلاو سنالاو كئالملا تاهولخملا سترت ىلع هنأ هحرش ف نيدلازعؤيسش ا اركذتببلا اذ_ه

 هيقلوق أ ىتيعيدبتدبو ىئاغيتلا هرزقام ىلع مظتنمريخبترتلا اذه عضو نكلو شحولاو
 و :هلعهلنا ىلص ىننلا نع

 مك الافرخدااداج ىتستئلاو ه هلمال لا تان اوما بترت
 نمناسنالا :ةلخ بيرت ىلء ةثالثلاوداج ,تاءئوناو.>-ىهو ةثالثت ا دو جوملا نا مولعم

 ْإ هن دارا رجم مان مسجائلق اذاو وخيال هنالدا هلا رخ مان مسج ا ذلقاذاف لئسالا ىلا ىلعالا

 ناسنالا قو ناوبحلا قار قطان هن دارابْلركم مان مسد اناقاذاو تامنااحرخ
 ٍ اذهو

 باوصاابلعأ هلتاوهد>
 «(قاةةشالاركذ) «

 (مهقاقشا نيستدجلا نملك « هئع.مدوجتادج أد#م)
 عيدبلا عاونأرخآ ىف رك ذو ىركسءلا لالهوبأ مامالا هسرختسا ىناقمْالا ىنعأ عونا اذه
 ضرغ ىف ىنعم لعل مممالا نم ماكتملا قّشي نأو ع لاق نأب هذّرعو نيد ءانصاادفورعملا هباّكن م
 هبوطغن فدي ردنب !لوةكءريغوأ ءاعشوأ حد م نمد مد

 هيلاىزمدرعلا اذه ناك ام * هءوطغئىلاوخأ ! وأول

 هيلعاح امم قايلاريصو * هما فص هللا ءةرحأ

 هركذالو حاضيالا ىفالو ص.دلتلا ىف ني وزل!نيدلا لال_بىشاسقا!هركذامعونلا اذه
 جشااريغت اعيدملا باصعأ ىممهريغالو نايمعلا هتهظنالو لسوتلا نى دوت باهشاا

 هلوقاياك نيءب-نماهعجبهنأركذ ىلا هتيعيدب تدب و ىلا نيدلا ىنص
 مطالاو نصحلا دهدئعهفءادض + ىّرو اح م هذمبح صقار

 ىذلا ضرغلاوهاذهو هدضرولب اة ىتح باحرتلا بح ىم مسا نم ق-ثانيدلا ىئصويسشلا
 هل اوق ةضراعملا ف نيداازععشلا تعب ومظانلاهدارأ

 ماللرملا دملادلاو مملاو « !دعو مسالا قاتشا ىفاحو ميم :
 لوبقلامدعوةدايزلاو فسعتلا نمد_.ةامرك ذاوهقاقة#ثاحرشأن ا ىلع ثيتءلا اذ
 كاذامو قاقشا اريغب تآي لف تاقم_ٌثالا فدي ردنبا قيرط ىلع ىدعنأ دارأ هناف ديرحتلل

 ىناثااواطقن لوالا فمثل! لعب نيمصنف اعدمالا ىف .ظانلا همدق ىسادسدب و طفت مسا نأالا
 نيدلازع يشل يأ نم ابرد #ىفوهاولاهو لمسصةثاا اذه ىلع جيمس قاما |ذدواسامص
 ءاسللاو مما لاق هند بوف هحرش تعجار ىفا عمومة ظذا عم عدن ى> اذ_ه4هللارفغ

 نمي فدهشتسا ادد لاضيأو هئادءالو ام ف لو ه.اعدتنا ىلص دش سما نم
 ناف نيدلا رعي لالا ادع :وحم مسالا قا قش ا ىفاح و ميمدل اوقب هيب ردصو هدمعي دب تو

 كلذ ىلع هيداهشتسالا حدمل ةداقعأا نماملادي رهلل ال اصنوكي نأ ةمعيد.ا !تدنن مد ارملا

 ممن م عوام م كج يي مح 2121111-11

 عونلا 2102014



 ليلق كنمسدا لكو كلا « !مترظأ ناةرظنالملقسدلأ

 رصألا لدن ند واك نقر هزه هارت علا دعما واس فكلنو
 عوج 100 اوقأىذلا او ةحيححريغ هممعتقاضارتعا اواكاردّدسا عونلا اذه ىعم سن مامأو

 وءباجالاوبلسلااىركسملا الها لوق متت دقو باجالاو بلسإ ا نيب ا

 نيالا لال_بىذاقالاقو ىرخأة وبن مهتايثاو ةهج نمئش فذ ىلع همالكملكسلا ندب نأ
 لمأتمالو نيعونلا,ق دال نيريرقتاا نملكو ضنا قراسسلا مالكلاا ىلع دوغل ارهعوجرلا
 ىلا انيدلا صا اتدبو هقو دن سعأ إذ فرظأي نأ

 متي لرذعل! ناتاهه :هوىكردلع < امي ماةف ىريصقتن عض !تلطأ

 0 هعلاتدننو

 ىجلوسرلا عج لئامو هب *» دما

 نعفادل
 0 وعلا دا عن رع 03 اهمظنأحا دمالا. 0

 ىل-ص ىلا عدم فا مانو ظافلالا ةءمدع نءالاعوجرنيدلاز ءزيشلا تيبف سدا تاق

 نالوقىءدعبو هفاصوأ ىف ثآر ةلاهتلا لنا نءهنودلوقل اديد_.هلوق ناقل_بوهلعدللا

 هةممال ىف 4د :أ مم

 0000-0 0 0 ءا مادا

 ىلوةي لسو هماعهللا ىلص ىننل ا ىلا همفريش أ ىتمعيدب تدب وهجو لك نمرمصاه تيلاف

 مسا اوناطوالان ءعوجراما #23 ل هاج نع عورنمانلامو

 ذا نسال نم<يفام فصونسورطا | نيداممىفلةلا نانعقالط | ىلا -<0ترداا اذه

 ملءأهللاو كلذ ن ءىغيامن هاا اددءا طع نمقوذلا لهأ اأحدمىف

 وهلاهو مسالا اذهب هاعسو هءاك ىف هرك ذ ىئاغ.تلا تاجار مسا نمسترعأا ىنءأعونلااذه

 نوكت و بيرتأ | ىلع هد ءدامو تدييىفو أ داو عوضوم ىف ىةثفاصوأىلار اح كلا معنأ

 ناسعلافوأ» ندذلا ىفهلع دوب اع ادن ازاكصواهمف مظانلا ديالو ةمعمبطلا ةقل4ن ا ىفاهدترت

 ديلولانبإسملوقك

 سهدلا اناا فة ىلع سدضق ىلع *« رق ىلءلمل اهعرذ ىفءاه
 نيدلا فص تبو لسالا ىلا ىلعالا نمناسالا ةةلخ بدترت ىلءةهبرالا فاصوالا ناف
 ىلحلا

 «»(بترتلا رك ذإ«

 (مكالا فرذطدلاداج ىّتحتمنااو 42 هلمالس اتاتورك

 مدي ىنولا ضر هنامىرصا كرر « تفدءناتوملاحابرهضرانلاك

 1 هال

 دج نب ا

 سئرلا د جيشلارخ

 راتخ !نا“ ا

 ىاملةلري_تا ام قوف
 جيس افاعفك أ بيف هاا
 دخحا و6 قال

 3 ةلودلا ةد هع رب الا

 نقار-هلا كلم ا

 نماه-يبرجشأ وسال
 كادت نطاآام سل

 كل

 اددو-موملا هتيصالالاد او

 اديلاو نيعلا العدد 5

 تاوعسلا بايسأ !موملا كل

 رهظم
 دعدعلا تاكو كو

 ةلودلاز 2 1 د

 داعى أن اةلودلازعمنا

 نباو ةلودلا نكرو ةلورإا

 ديؤمو ةلودلاد_نء 1

 ةلوالازءوةلودلارفنوتلو دلا

 مشلا لابحلاو تلغي
 دوهلاو لش موصتلاو

 هقاذ نم ب ١ رش مفطا

 بددرلا



 «(,رضارتعالا] و

 ىفاماركتلا ف ىلعمقر هدأ

 راوحلاو ةيدر مااوةب رش لإ

 ةسصعلاو
ذخأدقاناو

 ان

 هللاددع
طم لكدم

 ىو 

 1 هددها
 بمود

 درمدن ل 8 6

ص : هعيضقة سو
 مرك

 ١ - 00-0ميكر 39

 نكلو مثئان 0

 ْتاىغليو مرح مالا ردود

 نادب رهللاددبأ ىهاقلا

 ل-عهالن اديراف لوس

 كر
 ف.كر ظأ او 1 درسلتا

 هياد مكملاق هموكملا
 دع أسأر روطو كدمعس

 دحاولا عم ثاطم كا

 الا نموهو

 مالسلاو

 لعب ا نيك

 *(عودرل /

 ةيناقاانيكمتو ماكنالا نسحو بمكرتلا ةلوهس عمبايأ |اذهىف

 مو هلع هللا لص ىبئلا نعهمف لود ىلا انيدلا ىئصزحشأا تدبو هريثكه تل ثءاو ٍ

 1 | هديأىذاقا ذا مص 7 هرر

 ملسو هءلع هللا ىلص '"ىنلا ا

 ىدع !نيدلاز ءلوق ؤناف ن ..كىملا عيدولا ضارتعا ئاوه ع..ةكلاوهنيمالكلا نيبو قذ ْ:

 زال الجلل سدر را قرع ان لوح دكو بيكر تلا فعذ ىلع للذت هةرلوسرلا ١

 لهأ ماوعالا هيلا ا هاولا صلاخنان -كلذاودع مهناق هفرصت هلقو هن ور ف عض ىلع 'ٍ

1 

 (ضارتعالاركذ)
 5 (مهتعيهوجرب نمو عفش لاو هو هع هتيم ىف انباع ضارتعاالف)

 ا 7 )ف ةداز د .ة:نيمالكلاا نيب ضرتعت هل نعةرابعودضارتعالا نعاعونلا اذ_ه
 || مص !سدلو جن زوالاوشح هسنم لو.ةلاىفاولاقو وثالاءامه<نمم-منمو ماك :ملا ضرغ

 ١ ناسا ثحلاو مظانلاو ماك ىلا ضرغىف ةدايز دم نو ضارتعءالا ناوهرره اظامهت»١قرغااو

 ْ عاون أ ىلع هيزيقتامةدوصةملاىف اعمل ةلمكملا ن ساما. نم سضارتءالا قورغال نزولا ةءاقال

 ١ راسل را ار تاق راو وان تارفلا ل صم ل را
 ا ةي رعشا ادهاوشلا نمو مظع نول عتول مستقل هناو مولا عقاوم مسقأ الة ىلاعت هاوق كك

 ممكه؛لوق
 ؛ ناجرتىلا ينتج .وسأدق *« اهتغابو نئيناملانا

 ا فطاذمالءاعدلاوهورعاّملا ضرغو ةدئافىسعملا تداز ىلا تاًضارتعالا نءاّمغليز هلوقف

 مضيارا+ل هيد لاذتناو هتوعد ندر لاذ هنا نمناف

 1 بب رقوشوات اذا ةمادقءاعمو ةدئاق ىءملاداز هناف هنمعب ضارتعال اوه هاذ اوهلوةؤا|ت

 نيدلازعزجشلا تدب 000 ومظنامنامعلا و

 | مرمذلانموحت ىلا لوسرلا نعأ « هيلاو لا ىفانملء ضارتعا الذ
 [|نع ه.ةلوقأ ىمعيدبتدبوهدارأ ىذلا ضارت_ءالاوه لوسرلا نعأن يدا اًرع ءمشلالوقذ|إ

 مهم عل هو جري نمو عم هشل اوهو 01 هتيحم قانملع ص ارخع االؤ

 ملع ًاهللاو الذ هملع دق .نيدلاز ءزجشلا لثمو نبدالا

 (عوجرلاىذ)
 (مشحلاوناطوالا رىععوجرانل « ىلبهاجنععوسرنءانلامو)

 اك رادّت_ءاموضعب هاو ىركعلا لالعوبأرزتهلا نباءركذ عوجرلا ىنعأ عونلااذهأ
 دوعأ اود 0ك ااروج لما ىفئيوزقلا نيدلال الج ىذ'ةاالا يعع) سيلوا ضارتعاو 5

 ريهز لوةك كنا ضةناانقداسأ |مالاكسلا| ىبع
 ميدلاو حاو رالااهريغو ىلإ ه مدت !اهفعيمل ىتاارايدلا#بفق

 ريغتلا ن ءاهل ل_هحام ةيؤرنءاسبلهذةعو ردت رعرابدلاب فق وامل هن كه -فةستكت ااو
 4 .اعو تفعمىلإ ؛لامّقت سوردلا نم هيلع ىضهام قة ل _ةءىلا عجر م مدقل اهفعي) لاق

 هيعاوتا تح

 سدأا
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 خيشلاحرصولو هريرقتمدقتعونلااذ_هوىناثلارطشلا فةءكلاةلازغلارضأو تدم
 عماسلا مهولي زب ث دحر ونلاو قارشالا اهءمرك ذوتل ازغل اةظْاب ىلائل ارطشا ١ ىف نيدا رع
 لارتشالا عون ناك سكعلابو اة سملاةلازغا ادارملا نا ىةدتدو ةء_ثحولا ةلازغلا دارملا نأ
 م سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلعل_ىنةلازغلا نمالك ناوشو رظنلا نءهيفام عما.هااخ هدب ف

 هتيبنمنسحا هنا ىرمعلواب وعما سانجراص هنا مف ةاثلاةلازغلا ظفارهظأ هنكساو
 هتءعيديلو أ ىف ىوذعملا سانا ىنعهءفد مشتسا ىذلا

 ىع ىونءللااذ نعل لل اًةلظك ب لذءقناسحالا مثرفاكو

 هقلاتو لءالاوهىذلا رفاك ةطفارعذافارفاكىمسلءالاو رذاك ةظفل تدملا لوأ فرهظأ هناف
 وهو !.قوذاف اةدهسا ىوذمملا سانا قكسي كارت_دالاع ولىلءاد ها همطن ىذلا هدم

 "ىبناا نع ه-.فلوق أ ىّتعيدبتدبو عاسم-الاىف عقو أو ى-ءمالق راو تدبل اذه نم مك
 بو هءلع هللا ىلص

 مقالا حضاولا نيمملا باكا رح « هكراشيدنالفداسرجلا
 هببك رتىفام ياسا قوذلا ل_ه ىلع نذمالو عونلا اذ_هىفهاعدةعينابدعتيلاذه

 كلارت_ثاو هب و- ا ىوذ »ملا سانا ناررة:نيدلازعتدبو م-ممعي ديف هومظنام نامهعلاو

 رح !ةروسو لمعلا نيب هك رتسشم ةظذالا ءذهو داسر لاب ىتدب لوأ ف تاقىن افرح ا ةظفا ىف ىئدب

 هدذع مرتو دارا ا لعو عما سا! نع سا.ناالا لاز نيب باكل ارسىناشاارطشل!ىفتاقاسإف

 ملسو هيلع هللا ىلص همذ حود ملا ىلعةلزتملا ةر و.سأابثاج

 6 اتد
 ,  (مهاكسانلا لبق تفلاماتلي « مهتعي موت دعب اولأ عورصت)

 هرخف ءنجرخاوتيباارد_صقق ءزجرخ [ءاوتسا نءةرامعوه عب رصتاا ىنعأعونلا اذه
 قاودالا «_ا.عراهطسو فودئادَهلا علاطبن دوكيام قدلأ اودو ب ارءالاو ىورلاو نزولا ف

 هلوقي علطملا ع رص هناف سليما ةةلعمىف عقو ادهر عاس6ءالاو

 لموذخ لوخدلانيبىوالا طقس * لزنمو بم ىرك ذنمكءئاذق

 ةدصصقااهذهءانثاىف لاهو
 لثءاكنمحابصالاامو مسن « ىلغاالا لي وطاا لمالا اهيلاالا ْ

 موقاانكلو عمبدبلا عاونأن مدعي ىتسمما اريبك عمد رمصتلا عون ف سداري دة لك ىلعو تاق

 ىلل١نبدلا نص نيشلا تيب و ةرثكل | ىفاو مغر صخرلا ىفاولاغتاك
 مهبوأق نم عورد موسما ىلع * مهّرك دنعة اك مهادال

 ىلص وما نيدإ ازعزيشلا تدب كَ وهظنامنادمعلاو

 مقلا ف اربطة ةلادضااعرصب * ىهلاوّرغا!تامزءلايلازال

 ملسو هيل ع هللا ىلص "ىذا ىلا هيفريشأ ىتءعيدبتدبو

 | مهلك سانلا لبق خلا. هاقلي « مهل موندعبا اونأ عمي رمصن

 حوتنوه عقلا, باوالاركحصذدنعاه.ثرتو ذي روثلا عمبديىلا فصنملا لمأتملا امي أرطتا

 «"اقبهللا لاطا ىذا
 تان رع

 هو ىبعو لهمءاوونأو

 هدهاذعمدق ناو لكاس

1 
 دي ه<-ءاعلدأو 9

 (٠ عب سصتاا)و
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 نيداازءجشلا لوقو مهتءعيدبف عونلا اذ اوملظن امن اممعلاو

 مسن سعرك ذلا لي د وان ىعمز اغا 3 ةيوار تكلا فان كنامز لسو

 ناف ىنعم هلم_هفأالف ثديااةءةباماو ا امز لهآ ىأ كنامز لو هزاعانيدلازع ءزيشل |

 ةباوراماو هليق تاتا 10 ا ”ىنلا حدءقاعتمل,قىذلاتبلا

 ىتيعيدب تينام اوللعأ هللاو تاممعأان هعول هناق مستر ا ليوطلا ىعملا اذه زا ال ب ِ كلا

 |لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نءىلوقوهف

 .رلادداق كم لو هق * حدمن ءتامالال وا لوزوأ

 درع بيزات ءابلا عيدبلازاعالاو ملسو هلع هللا ىلع ثا ىلا دئاعدمف ةظفل فريذلا

 ىأتكملسوىلوةىفىلاثلازايالاو سانال عضو تب لواىلا ةراشا هناف تاس الا لو ألو
 همفو عوذأ !ةمعددن هيرو“ !اهمقو ناقملب ن ازا همف كراءااتماا اذهفنكملهأ لسو

 تايئالاو حدا اوزاعال ا نيبا ضي اريظنا اةاعارضو موطاو تيمااو ةكم نيب ةعب دما | ةيسانملا

 رهاظ ةءفاتلا فزيكقلا ع ولو ى :رخأةيرو تاس الا ىف و

 « (ةكراشلل)و

 لاه كاوىاضر تاو
 0 كلماام
 ارالا ناعمت ئاإ]
 ع ةناسنالاو

 ىلاف هسايطلا ىف اس رع

 ند ءرحاو هيدا ىفاسارش

 (هكراشملاركذ) 0 نم 0 0
- 3 5 

 ١ - ع ندهن

 (مقللا حضاولا نيمملا باكل ارح « هكراشي ةنالف داسرحلاب) هم 1 داو
 ندا تشر
 سمانمناسعسق ماسفأ هتالث بالا أ نباو قدر نادل هج أ ارتشالا عا ع وا! اذه ةدالو كانا

 ريمخعم ناب ”دكرت ثم ةظفاي هدب ىف مظانا | قأي اردو نسال ا نم مسقو تاق هبااو بورععلا طقسو ملقلاعفترا كاد /

 ةزعريثك لوةكع ماسلا ه.هونامريغد ومقأانادكولامو ران 0 3 دا تيباارخ آف قأ.ذ مي اا تا هذىم_سفامعر ةوااملصأاكارتشا

 رئاصقلا كاذب عتلو ىلا + ةريمقلكتدم-ى ىذلا تنأو فانه ىلءزيشلا ىن اي

 رتابحلا“ا-الارماطلئاراسق « درأولاخاتاريصقتسنع لوي انبح اص رسدلأ

 رملي دقو اةاطمرامصَولا دارأ هنا نم م عماسلام هو هيلاز أامىن املا تحمااىف تيثأهلاف ىلةعتك اك ىلع نال

 دكرتشملا ةلغفالاءال نوكي الكلارتشالا نا امني قرغلااو هققدعال ن نه ىلع مب مهوتلاب كارت لا فى اذه هىنلات:ةءتوإ

 ناحاضيالانيبوهنب قرقلاو لمي ذو ف مدعو أ في كر ا نيا أى ضاقلاىلاءاو
 ىئم خعشلااتببو ةظفالا كارت ا ع وناذهو ظاذاالابه قاعنالةصاخىفاعملا ف حاضيالا ىلا تمأأنا ( ىل-عنب ىلع

 هلوق عونلا اذه ىلءنيدلا

 ممالاالدنهلا ضب ضدسلا اوذ * مهمدنمبرضاا ىوربفراةملا بش

 د:هاارك ذي فول بناجامب حرت ىتاا دنهلا ض_الوأف ضرسأ |نيب همف كارتشالا تمملا اذه
 ضءن نم لؤي 1 نيدلا ىئد يشل !تدب نكساو ضيبلا بئاوذلا دارأ هنا ىلا عماسلان هذ ق.سأ

 . ىلعوم انيدلاز ءزيشااتبو مه.عيدبفعونلا اذهاومظنام ناممعلاو ةداّقع

 مااا سجرن ىرت ىهىتلا عم * تكرتشا هبميل فةلازغللو
 دحارعخأ نيدلازع زيسلناف ىونملا سانا ف ةراشالا بان ن مدد نأ ملصي تيسياااذه

 لوأىف ةلازغا اركحذ هاف ىو:ءاانءةرادالا سانسد-اذهو خت الارهظا ونيك رلا

 ا
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 تيبنامدقتوارج لهو نبدلاو ةعاذةااو ريصااو ةعاصشااو مذل هاذي اودو,ساومللسا لمح هناف ١

 مهالانب و رعب نمذ :وخام ىلا نيدلا ىنص

 ريسأو ا براهو أ لق ن ما# ليدهفاقيرشاما رشا

 لوق أى تمعيدب تبونه نءهدوخام هناف نيدلا" و وصاتدد ,ءالذكو اهدار لدويعال هنالئلاءذهذ

 ملسوه. ءاعهللا ىلص ىلا نءهمف

 مالا عمات و عيمو اًديموامح 001 ترص هي ىلا «ييسقت ها ره

 هقْدمهعضاو ىلع هلبههت ف سبل عونل ااذهو عيبار امان وكي نا نكيالا ضي ةئالثلا ءذهو

 كلايملا هباعؤذت مهناهلوق آىذلاو نيالازع ما لشمال بدالا قازىلعةدئاز

 (زاوعالا) ٠

 نار دصراناودو درا اراك

 ىلع ىلاو ناكل عل

 هناغل ىل ارينا ىل هذي 1 لءأهللا او عوذلا ةممسنىفدي رولا مازتلاال

 ىلا بستنم هناقب ىلع قف (زاجيالاركذ)
 )م ءرلسا دصأق ايدكم لسو همق 5 حدمنعتاسالا لول وزجوأ)

 زايالا او دصقاذا اوناكممافاريثك اهّواغلب و برعلا ءاععف هب تاةءازامصالا ى ىعأعوالا اذه

 لح الهال الكا هناالو

 فتأالو هسهأ نع ادرج

 الوهثيسنام هباقنعاد.هب | ءاذربغو طورشلاو ماهفت_بالاتاود اكة ريثك ظافلا نءاهدحاوب اون غشت! طاقلاباو

 ىلع هللاهديأهنا هاسنأ
 ارانهقاابنلوخ ةهءن لك

 ا اهيئلع دلك لك ىلعو

 اهقومىيباك ]تفر_ءولو
 هده لل عال هدلق 5

 ناس املا عب ىرق:فناىلاددسمل اراد فديزا كلو نع نغمدبز ني ًاكلوقن

 ل ءنغم د_-أ نمر ادلا اموهعموقأورعوأ ديز مة نان 6 نغم ه-عم مقأ مي نم كالوقر

 دودةااءاداو راصةخ الاوز احالا ىلع ىنيمبرعلا مالك ااغفورعالو ديزاببف سل كالوذ

 رصقا ازا حاف فذ_- زاحاو سمقزاهانيبرضىلءعوناااذ-هو ةرامع لقا مالك لا نم

 رصنق از تاازيجولا ظفالا ادهف ةامح صاصةل! فوكو ىلا هنهلوةكؤدو ظافاالاراصت>ا

 4 سا 0 هن هلوقهنمو عادبالاو ناربلا ندسحو قايطلاوةباكلاو ةراشالاو حاضر الاوز احيال ا ىفةباع

 كلو كلانا | يدر

 هذ_ه لو ١ هس يل

 يجلاوركذملاوءاشعقلا نءىسبتيوىبرقلا ىذءاّتياو ناسحالاو ل د_هلانهارهقنا نا ىلاعت

 عسب بءوت#ساوةرك ذتفطلابرك ذو ةظءومفطلا, كلذ ىف ظءو نوركذتمكلعل مكظعي
 نسح-و مهستلاو قسناا ن_سحو ىو ءملاو ىظفالا قا.طااءىبا اورك:!اوفو ةرعملامانسقأ

 نمو "هل_صاقلا نيكت و"هلباقا اةصصوةاوالاو هانءمو ظفالا ف الثاو زاجالاو ناسلا|

 رعاشلالوقّشالذ

 هديأ هلوانمل تر انة ءاضر
 رَعلا فةدوملاو ىتعلا هلا

 امو عابلاهلاثامو عابرملاو
 طثملاهثهذو دلحلاهىذ قافلا هنود اي قلذكاانا * هتمث نودي اهيأا

 ١ ىتلاةب رقلا لاساو ىلا عت هلوقك هملءىئابأ ا ةلالدل هظفا ضء.ف ذ-نعةرابعف ذل ازادعاو

 ” رغاشلالوقكو اهفاك
 اتروافسساداةّم * ىولاف كوز تدأرو

 رعاشا!لوقهلدموا<رالدّتعمو ىأ
 «ادراءامواستا عةاع#

 زاجالا ىلعهةمعبديىفنيدلا ئصزحشااتدب و ادرايءاماهتةوكأ

 مرتغم قر ىف مدغم مزعل 0 صأن وهاهني توملامددخساو

 صعأ ربك. زادخالا ةغالبىف دحام: تححمار مرتذءىز ىفهلثمو متغم در مزه»هريد2#أ



 16غ

 لاقف نيقدصاملا ىز<هقانا اوقدهتف مكل تناكن او هدايعىلءاهوقرةهنن تناك ناز

 ىرصيلا ن سلا ةقا ىلعىلار ءافةرواردعةد> او لفن ارعالا اذ لرئامزيز علا دمع نبع

 كرئام ن_سا1ا لا توق نهرب واف انكنمىساو وأول مذ هقدصت نم هللا م->رلاقف

 «2ةا« ىف ىلسىلأ نب ريهز لوقو طظذلل١٠ ا ىلار ءالا

 معدغى ام لع نع 2 * هلق س ءالاو موملاىفام لعأو

 لاَقف لز نااىلا اريهز دب ساونوب أ لةنو

 س.ءانعالافتاذدق سءاو 5 سل هبسشمتنادغصأ مهناك ١ق شاور“ 1

 5 "0 . . ع 1 ٠

 سءُمأ !ةتان سعشلارك اف « ادمونآأثنآاشلاا عاف برحالاب 1

 1 .٠ 0 56 5 5 1 ب فكنت 1

 سس ا 1
 رقشرطان نع بدامتةرتفأ الف « اهعيج نة رسب ل ةلامت م

0 1 
 مدل لع

 تريذت العن مود الرا ع

 حجار بغم صرالا ور

 تاافد-قو كلذل -بقما

 نمل مرق كنا

 رصنلاو كاس ىدملاو كظفاو *«» ىدنلا اوك دكو ىوةتلاو لريمذ

 هحو رونا سدق ضرافا!نب ربع نيدلا فرش سلا لوق هنصو

 ملءاهفاصواىدنعل جر يبخ * 00

 مسجالو حو رو راثالو ردو » اوهالو فطاو ءام الو ءافم

 ل7 1 يا

 .٠

 هلوقوهو بابل ١ ده ىلء[ةيدي امن هب وم هسدشنآو

 ىردئامهلنا نعأق يرفو أ »* مه رثوالموقا|قيرفلاَقف

 باءاااذهىفىساجلالوق ىنمعيو

 رباقملا هّدمغنموأرادلا نع 0 حداكوا كل ذك اممذو

 دانابقرحا مو مات فأل وق بمتنو
 راعقأ عماهلخديواميم 2 اهدوقو ناكو ام> اها ىلص

 عهالانب ورعلوق هنمو
 رسأوابراهوأ ل مشقنم *« ليذهفاقيرشامابرمثا

 مهالانب ورعلوةنمذوخام ىلإ -١نيدلا ئصتدبو
. 

 مزهئموروامو م.ّدةىوس ٠» ىرت ت-اناوزغادملا شومج ىئفا
 مهتمعب دي ناممعل تدب و

 مدي)نزسلل ىذلاوعادف ص هلغأ ضيف نهىذلاامأ ناثدغ

 نيدلاز ءزيشاا تببو

 مذالءاقيالاودوطاو لا ىف 7-0 دذكه سمأ اموبرهدلا ههسقنت

 ثاان'امها نوكي نان كءال مي_سقتاا ىف نيسثالاناررقتو عونل ا اذهح رم مد_ةتدقت اق
 قربلا مكيرب ىذااوه ىلا هتدلوةنينثالا ىف مدقتدقو عداراوا نوكي نازوعال ةيالثلاو

 ميقت ىف مدقتوراملا ىف عماااو قءاود نمفوالاالاقريلاهب و دىف سلو امعطوافوخ

 تدابأت تساوأ تين أف تاك ًاامالا كلام نم لس دل ِل_سو هيل عهلتا ىل_صيمملالوق ةئالثلا

 احوفمنيدل ازع حش ١١ تدي ىف ةدابزلا با, تيارو هثالثل ا هوا ع.دارالو تءتيًأف تقد_صنوأ
 م ئئ2ئ ااا ا ا ا

 هياف



0 

 * (ميسةتاارك ذ)»

 (ممالا عمان و هيمو اة ممرامح »* تءاص هي ىلا سقت ءاده)

 حالط_مالاىفو هتأزساذائشا!تءعقرد_مم ةغالافوهو ةءادق باونأ ل رأمسقتلا
 ةناضامم 5 ..كص زوهود_>-او دوهةمىلا ع-ار "لكلاو تارامعلاههفتفادخا

 *(مسقنلا)« ىناهضءدرك ذو ره .دلملا بحاص ةرايءهذعرنشنلاو فال حرض نب علا ىلع همل "لكلام

 ىلكلا د_- ار لك ىلا فمذدمت را نياز>! !ذ أش ماك لا ركذي نأ و هك اكس ١١لافو حاضدالا

 0 رس 2 او ددعلا مك قوهاموأ اددع:م ماكل ادب رين أوه لاق نمم-ممموهد_دعهلودام نازح ا نم

 ىلأنب نبدلا يىكحر ةغالر ىءدلو نيمعملا ىلعهمكح تاددعالا نمد.-او لك ارك دي
 ىلطلا كد -.بلاو

 نانإ را اوالغلا ىف تو ّ ه-فقذخآ اوهىذلا ىن_ىملا ماس 3 ماكستملا ءاةيقسا نع ةرابع ممسسقملا لاق هناق عب ا

 ةممث ايل ا
 م

 هلام -غقريلاهب راق لهما انو قوبلا م 8 ربىذلاوه ىلاعت هلوق كلذ لمو

 0 -عو نمله هذه ىف عقوام ف. ءطان مز نيوسقلا نيذهاش ثااع الو راطمالا ىف عمط' او اوشا

 ا مكنم | لصعالو ةقربل وأ ىرطملاا ية لصال قءاو دل! تناكذا عمطلا لع فوه يدق: ةغالملا
 اعالي مانالاما ع.مقن مم ةقربنيعيستمت برعلا تناك اذ هاد بذكر داكمالا هرئاو ناف تاقربل ارئاّوردعبالا
 و دداخلا هلوقب ىنالاراثأ ىعءملا ادهىلاو ”الكتلاو ثدغلان ئيطختالفا

 ةودعلا تارامالا | ماءغلا قرب اهأ ىدع ىو 5 داهريغب ءاسءللادرأ دقو

 مدل 0 الوأ ركلة الاف ف وهن ارك ذأ ةل ةربلوأ ىف عقيقربلان ءافويلا مالا ناك لف

 ةثالملا ءأَلَد ورع الا لوز || ةعركسلا هنا الا ىف عمطا اركذ أ فوغ ا سهالا دعب قربأا ن عقب اسما عمطلا هال ناكالو

 00 امحاصوهو ةيمتاا هننأنر رك دلال ىلاعت وفن هو ةدشلادعحي رثلاءىخ فو خلاك #ان عمطلانوكملانا

 0 فوط || هلوقه-_ةموتاكمملاتامولا عسجةع ركلاذي الا تفوتساف مهب ونج ىلعو ادوهقواما.ق
 مو دادصءة مومو هدسفنللاظمهفاندامءنمانءمطصانيذلا باكل اانثروأ مث ىلا عت

 كم 2

 82 ىلع مآ مال_..الإ
 لق خفااموبوذلا لا

 تءهذروو ةنالثابتكما ا ,دب أن يب امهل ىلا عت هلوق ه-:مو هنال_ااماسقالا هذه نمواح ال هءيجملافا|

ملاواهل عيبارالو ةثالثلا نامزلا ماسقال ةعماجةفي رمثلاةيآ الاف كلذ نيبامو
 ةسيلها لاق, 0 ىشاملاولاملادار

 لون دلو لاا كلذنيبامو ىذاملاهب دارملا انفلخ امو ل.ةدسملا هيدارااانب .ديأنيبامدلذ لصتكملاو

 تسلوأ تن ذأ تاك ًاامالا كلام ٠ نيا سم م اا و :لاثيد -هلاقو

 ل الصلا ماقأ ن مهل سو هب ءاعدللا ىل_ص هلوقهممو تدق قم وأ تدلبأف

 هلءهتتاتاولص نانا صا ناككتاالادلا ال ناد ةنْسل يك نا كلان ند

 بلاط فأن ىلءلوقه مو ىلذسااو ىط دول اوام اعلا تايمردلا نمىذلا فدولا بعوم-ىا

 نمهرىلا م.ححاو هريظن ن 5 نع نغءساو هريمأ نك تش نم ىلع ملأ ههجوهللا مّرك

 1 طفلا نييناسنالا ل اوح أ ماسسقأو تاجردلا ءاسقأ بعوتسا هاذ هريسأن 5ك

 هذعهّللا ىذر نيزع هلا ديعنب رت ىلعمدق برعلا دودو ضعه.ناىحو ضصتنلاَو فافكلاو

 تباذأة بس نودس انئياص أن يضؤم اريمأ ا لاو ساحما ىف مدت ماس باشم-مفناكو

 ١ انومزعالا غتااكت افلاومأل وخذ مكيديأ فو مظعلات نأ ةنسو معللا تاك أةنسومصشنا|



 *(ب ادب الاو باس ا)*

 سايقاا اذه ىلع ساناا نه
 ىل اع هني 1 ٠١

 ىلا م-ثلاىلإ تو (

 اناوجسراف يدا هدا

 هنتم ةمأعدرو 08 35

 6 '(نركشيالو هيف نامزلا مزز

 مامالا جيشا «اقب قالا
 تنظتاونو:ملاأجلا هنإ
 ثوب سانلاو ونوناظلا

 "د هعلا ناكناو مدتإل
 دادضالا تكرر مداقت

 جلا او دالمملا طاتخاو

 تامزلاد و ٠ لوع اناا

 اًلاصناكى قهلو#» الذ

 دقق ةمسايعلاةلودلاىفا

 اهاوأ ااذعسو اهرخآانيأر

 فو ةياورملاةد لاما

 لوشلا عسكتال اهرامخإ
 ِ رمح نينا مةاهرابا

 مواكس اذلل ةسرهوذعو * هتمقةوءاناطءوهزارآ

 متسع دبقناممعلا تدب َّط

 معلا كردلا يقل. اولعلاو * ىف ناسحالاوقيسلاز زرحأدق

 نيدلاز ءزيشلاتدءو

 مردسريغ عج لاا دلعلاو * ى رب ه:مفاطلالاو لضةااو للدفال

 معي بتعب و مادعسنال او الط بهذا ىلصوملا تب ىفىربةظفاوث حتاق
 متل ف عجب ناخب, 95 هتفاروهاباطعو هيادآ

 « (باجالا اوباسلا 0 ذ)*

 *( مشت باسهل :منملا باسو 5 هيلس سيلاناطءلاب هاا)

 هناجر سسم سم نم هناريبدتأ ارب رت ىف م.مصالا نأ نبارك ذبادعالاو ب 2 للا ىنعأعونلا اذ

 همالك ماكنا ئييتاوهو عونلا اذه ىلعانسحارير# ةىركسعلال زاه ىلال تير نكلو
 د-هقينأو» عممصالا بأن باهرّرق ىذلاو ىرخأة-ه- نم هناشاو ة-هج نم ى* ىفا ىلع

 سانلا عيب نع هءالكح لأ ىفاهيفنمفهريغ اهيف هكرمشإال ةفصن هسحو دم دارفا حداملا
 امه ىف ءاسنخلا لوك كلذدعبهحودمااتشيو

 لوطأتاىذلاوالاد_21نم * الواطممءها فك تغلبامو
 لضف أ كيف ىذلاالااو فطأ تاو ةحدم سانلل نو دهملا غلبالو

 انهامو هب لوعفم اهنا ىلع هبهئوالواذتمىوريو عسصالا نأ نسا ىكسصن مشا لاق

 منكاوىناثلا تدما ىن-همساونوأدخأو دهاشا١ اد_هانههئياورلاهذ- هىلءو غلبا

 لامذادئازار اريصقت :هنعرصق كا ذ عمو نيةدب ىفال ا هنم نك. 8

 ىثنئذلاقونوىثناكتناف « ملاس كدلع انيثأ نفاذا
 ىهتىذلاتنافاناسا كريغا * ةحدعاوم ظافاالا ترج ناو

 نود ملا غابامواهاوقو ٠ ءاسنلا تمس ىف اونطأ ناو هتاف نكلوءا اللا مالكي عملك اذه
 ل_ضفاك.ف ىذلا نيبو ىنذىذلا تنأ او نيبفرفااو ساونوبأ اهئءرمصق تاغلااملا هذه لكو

 أ !هوللقوامهر مالو فأ امهل ل ةثالف ىلاعت هل اوقع وهلا !ذهىل-ع دهاو تأ مظعأو رهاظ

 لقا نا لن

 يمدو للك اهنم العو 30 اهرمصخ فكل "٠ العالا شل ا يده

 عوذلا اذه ىلءهتمءيدب ف نيدلا ىئصئيشلا
 مرح نمو ميض نما عنعو 3 اوبلطامنيدارلا عنئالّرغأ

 هلوقنيداارعؤجشلا تدبوم.ءيديف عونلااذهاو .ظنام ن ايمعلاو
 ملابرهدلاهيفتدقاعوالا #* ىقفعيدملا باجابامذ فام

 مديرو ىَكت



 آلا

 يحجي سس جبس بسس مس سس

 اصعلاتعهنكل « ملاصعوزك دوز
 كاذيزي ز هلا نآر ثلا ءاج -ةو ضساا.* ل اريئارح نعم هتياتكت ناكم -(تريغو برعلا ةوخن نمر
 ه”ةلعمف سلا و ها لاقو نوئكم ض- نم اك هناك لاقذ

 لدق#ريغامتاوول نمتعتق * اهزامخماررالرد>ةضدو

 تاراثكلا فئاطا نمو ا متزءل اهوادخ ماربالا منامسصو ةضسلاك ةأ ما ىنعي ردسخ ةضس ىأ

 برعااضه:لوذ

 مال-لاهللاةجبروكءلع ٠ قرعتاذنم "ل فاالأ

 ماركللا ههرك : كاذةانه « ىنوريخت كذعسانلا تاأس
 مارا هطلا وهاذا * سأب هللا لاني سدلو

 |ةمنعءاسمم نك 0 اقثفرلان ءةانهلاوةأر 1 نع لكان ىكرعاشلا اذهناف

 فيلا ندا ى-مخ ل!تءو تارانزكحا١فطاا نفر لا نعلم ةباكلاامأو كلذ

 هلوقةناكلان نع هثدعإدب

 مثئلاوراتو الكمراوصااعقو * هبرامي ف .سلاداق لب وطلك
 ىلهوملانيذلازع خجشلا تب ومرتمعيدبف عونا! اذهاومظنامنايمعلاو|أ

 مدا ابر وظا اواهتطب هناك 5 تذصون أر دّةاادامرريثك عاد

 مسدلاف تدبلا ة-#امآو مركسلا كلذ د ار هنأ مولعمردتلا دامرريثك نيدلازعؤيسشلا لوق

 نقال تح ر ةدمعد هلؤأنس م .دااةظفاو سفنلا ءؤاعتاهر هاظىفرد_قةلا نم رهاظا ١

 ىييعل دب تانو

 مركلا نع يكل ندلا ران © موتاةف لادا لد وطاولاف

 ىرقاةرثك نع دامرلا:رثكب وةماقا !لوطن ع داضأا لوطداو: ك سانلانالوقلامدقت
 ءوة:تداك ىّتلا اهترادّمسا ىنذتال ىرقااو مركلاةرث-ك نءراثلا ن_ساأب ةناكلا نكماو
 9 او دلال ءأ هاو ذر ةرهاظأا نساحنلا نمةقمقملا ماةم

 ه(عجلارك ذ) ©
 ةكههق < نعد ةم# 5 هتفارر ءاناطعو هيادآ)

 0 طك مكح فرك اذ نيددش نب ماكستملا عم نأوه عما ىنعأ عونلا اذد
 ىلا.عت ل اوقهنمو هب زلا فنوةمااو لد ناكر امس ياس الانا ةناو نرد

 نامسط1قره-ةاو ر.عشا| نيب عمش ن ادعس رصشلاو مهلا نام.س# رهتااو سوشلا

 ف ايما“ ند مو ه.لعهللا ىل_صهلوق مو دولا قرهشلاو محتل انيب عمو

 عمش اهريفاذي الا ةتزيسام كف همو توقهد- ةعود ىف ىورب و هندي ىفاق اعم هب مع

 ا دامو فازت هو اهريفاذ- اذ ندلازوسف موملا توقر ند بلا ةافاعمو نمالا

 رءاشلالوق هنمورافد-

 ةدسفمئأءرملةدسفم ٠ ةدحاو غارفااوبايشلان ا
 عما ف ىل+ انيدلا ىئص نيشلاّتو ةد_.هملا ىف ةد_هلاو غارفا او بام_ثلا نب عمل

 رع ا

 ا 3 ب

0 د6 لعدم د
 هلل 

 داس

 تاك

 ا ءاعدقأ لص

 4 ا نير 3

 اذه :-:



 نم ىشرو ةعبقولا

 هدد_يَو هنو اهنممرخل

 0 ترضا أر ادبحا 6

2 
 الا ام

 و هللاهدنأ

 هنمهبحاصفامورار د الإ

 ع ةعدلا هو دل
 ديسلا رمق 3

 ريغىأد نافءزعنز ام
 4 :اولهل:5ىنالوو ا

 مالسلاو

26 

 بوشا!ةعبسلا فالع سينا نيب * ةعمالحامر الا يم نمرصنلاو

 بدالاق اذ ىلءهتسا ع ىنذئالةرصنااعمىددولا ع ومما! مساوهو اذهدماوتلارك ذنكلو
 هزعو تسلااذ_هردص وف تءجدةورخاد_.ءاونانهلمرلارك دودءاوتلا فد _ءاوتلا هناف
 ةدئافااةمدعي لو ةي لمي ذا نيدو عونا !ةمعستىفةيروتلا نمدارملاوهىذلا د_ءاوقلا نيد
 تعج وةرصنلاو بهشلاةعيسءااولمرلاو داود اركذيريظذاا ةاعايعنييو مولمردءاونام

 ىلأ تدب لءةدنازلا ةرهاظلا نسال ادءاون نءاهوتدب ىذلاو ىعملاو ظفالافدءلوالا ىرعممأ نم

 ملع أ هقلاو ف صاملا ل. آملا ىلع فاخريغماق

 ء(ةءازكحاارك ذ)*

 (مركل ا نعنكت ن لأ هرانا * موتاقفيسااداحن لا واوا
 اهتعفادرالااودرفا ا اوتامبلا "العد فع هنيدي فاد رالا ىه ةءانكحاا

 ىف هل عوضوملا ,ظذالاب هرك ذيالف ىلا عملا نمى_عمتايثام ءلكسآملادب ري تأ ىب م ةياكلاو
 كلذ لاثمهلعال ادولءجصو ا ل ا ا 0 1 ة-غللا

 دارملااو رك ذيإذ ىرقاريثك ةماعلا لد ولمهنأ كاذب ونعيدامرلارب#ثكداعقلا ل :وطم-هاوق

 ةماقلانأىرتالأ دوجولا فه في دروه رخ [ىن هه لا اوامّوو نتسحاو هب صاخلا هرك اذ

 عوذلا اد_هىلع لكمال نسا نمو دامرلارثك ىرةلارثك اًذاوداحلالاطتلاطاذا

 رعاشا!لوق

 مشاهو سعشددعاماوادونأ ٠ لقوتااما ط هرّدلا ىوهمةدمهب

 ىل_ءالوت هل-ةمو طرقا ىوهمد- هب وهو هءناتي أف اهد_.جلوطرتكص ذينأدارأ

 ةءاصال أ

 اهقسءاملانمتو.ءااطسو « هلاخك صممقلا هنءقّردشو
 | ءاطعلا ذ_خال هءلعمهمادز ادنع هلذافعلا بذل صيمقلا قر دولا ف طارفالا نعتنك
 كلذ ىفزمتملاو نسحلا ظدالاب عقلا طفالا نع ملكسملا نكي نأ عدبالاو بابلا اذهىف خلبالاو
 ضعبىلا مكضعي ىضفأ دقو هلال- ل>هلوقو ثدحلا نع ةياكماعطاثالك ًاراناك ىلا هت هل أوق

 زب زعلا باكل ىف ىف اهملاهل_هنمىنعمدستال هللا ىلعو نيجوزلا نب ثوكي امال ديدي ى
 مالكلاناك هلعوض رار اطل لا قءشحاشلا ى-هملانال ةياكلا ظفايالا

 هلوقسقااىرها ىلعةمادق باعاذ واو ىنءملاّس ةهدن ماممعم

 لوي ٌتاقىذدن ءاهت. هاف عض صو تقرط دق ىلمح ك4

 لوم اهةثودتو قد * 4تفرصلا اتش نموداماذا

 راعّم_-اولو كلذ نعهزغم نأ ارقلاو ىمعملا سكش ةهح نمرعشلا اد_هببءةمادقىئ-ءألاك

 ىفو هل_ث ىلع دقتني ردّ اذ_هو برعل نمل ةياثكسلا ظذا شحات هانعأ سيار سها
 هقتاع نع اصعلا عش دالل_.وهياعهللا ىل_مهلوقك ىدععالامتاناككا نمةيوينلاةئدسلا

 تت تنأةلباهننا لوق:تناكبرعلا نأزئعملا نبا ىحو روس ةرثكوأ برضلا نعةدانع
 دة ًاواصعلا

 كوز



 ءآ

 لاقفلْزغلا ىلا اهملةنفدياو الا دمق مات وب ب ذعساف

 بمحلاهنران>قودغيو جورب » لزيلدباوالا ديقرظتماها

 ىعمملارظر رعاشلاناكلذو انوه ضرغلاو هو رتسالاو لجسالاوهىئاعملا نمايلوتلاو
 ىدمهظمدل اون ومدرب روفهد.دق نمتدبف لامعّمسا ىلا اجا نوكيو هم دن نم ىف اعم نم

 ىناطقلالوةكرخآ
 لازلا لمعت لا عمنوكيدقو « هة-اح ض«:ىلأ م! كر ديدق

 الديذتوادمكوبو الشةداز و ظاذاالا صةنوهدعب نملاقو
 قلذلا هنو دأب قلك نأ 2 هبلاط تنافر هلابك مع

 ءرك ذمد_ةنامو ل 0 اطقا اهب تلا اذ_دردصءذ

 ضعبلوق دولا ىف تعءعسام برغأ اريسفأ ارب نك عسمصالا فأن بالاك دلومود»و

-_ 
 داصٍبذعلا ىهشلاهمسمر <« مالداتاىف هراذ_ءّتأك
 دافرلا قرساذا بالذ »* ممل آبل هرعشت و

 ىنعمزهائعم نمالو كل داعلا ا دا احل رمدلو رءاشا!اذ_هنأف.

 رح ذل الانةرطلا همسشت

 عودذلا اذه ىلعهن.هدديىف ىلا-ا نيدلا قص

 مجلاو ناسرالا نمديدجالو « اله-اهاطوسىربالو .ننم

 ناف تاالا نمريثك ىقدقالا اذههلءر ركن دقودب ريعتل حلاصري_غانه نيالا فكس

 غاي و نيمذتلا نفلا اذه ءاملءءامسبسعلاا اذهو هل,ةىذلا تيبلا دثني )نا ىعمهلر ظبي ل هب

 تا.ءعيدبلا تب نمدا ارا الت امعيدبلا ف نوكي ,امعقأ ود»نكللو ههضوم ىف هءلعمالكلا
 نيدلا قا اعتهل سءار وك دملا عونلا ىلءادهاش هدر ع نوكمنأ

 حالا نبهت دمعيف أل وق نمدلو م

 مجشلاتدبو حامداو بارغ ءاو كَ 1 7 تيم! ىف لهم موا ةقرمم

 نت

 ملا ىدنهلا اوهينرسشعم * ىذهما اوس حد مدءلودب ىلام

 هلوقامأ السور هيلع لاا لسا ااا ,دئاعوريمذ نافدي ريتال حلاصانهَنيدلار عابد

 ىنتا!ب.طااى ألوق: نمد داو هنأ «رش ىرك ذ هنا لاما, ىدن مل وهيشرشم
 اناسعناسحالانمءارأا-ع 0( مهيأ موت نمل ةعأس دءااف

 داو ملط ا,ف.ءلاهسشت نا اناني نمو تاق ىعاالا ص ةمادف.اا هام حرسشلا ف لاقت

 هللا يل_ص ىنا !نعهمةلوق أ ىت.ءيدب تدب و ل ءأتءلل ةرهاظا ياهو هظانأ او ىلا تدب نم

 مة
 مهي ديلؤلامبمشلاةعبسلاام « هتعلطب ودبي مهترصندبلو

 ماقيل أل وقن ءهندلو تيلا اذه ىنعم

 هقلاءاشن ا ةنوعم اهخوولأ:

 تالغأ تعءر تاكو ىلاعت
 نماع ومسا ىءاخعال نأ

 :هنيناعاطتم اناو باكي
 3 ءاسنالا نعهلنادا: ارْخداَر

 0 زعاهتعنسحأو .ءازب
 اف ةبتاكمالالهأر تا ناو

 هلئاو سامقٌكيلءاذءارو

 اك دس كأ هارو تاعيسملا
 نأيىلا كك ا

 ا.قفوم كيرقي ىف ده_:

 ىلاءهللاءاشنا

 سيئرلا خيْشلا ىلا هلو) ب
 « (د# نب نان دع سعاعىلا

 براذل عفشأال هللا داعم

 ريغهل ىننأالو فلقا
 دادف دةتعأو لا

 ب ”راحارادابنأ ترتخلا

 اونمأن يذلا اهيأان نكلو
 2 امني ىساف مكءاحنا



 ولو ة و واطل_حرو

 ةعيسشلا 0 ممتد امهم مامالا تنكر

 ه«معدن" ىذإ]
 ةعر تلا

 د م هر كأنو

 نيد مزع تمر ا تنكو

 هدوةءاماع كنناك الن ١
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 ١ نكد لولو رامخالا  قضرالاه حو ترا ن1 01 اطرد طمو

 ال لمأتملا اهيا لاف نيعالاذاتو سفنالا همهتشناماهيفوا ىلاعتهلوقه:موءاملا ضاخام ا كلذ ك
 | «تاست مئرملا ف قالتخلا ف نيعالاز القوا تاركا التخا نمهسااسوذنلا لمتام لك

 ا 2 5 را الىلا قاعملا ٠ نءترعع 5 اد ليلقلا تمل د يدا كارد

 ا عوذلااذهىفرهز لوق موظ نمو ى جو ام هدمعىلا واف ىلاعت

 ْ ءاقاةركتملكل ناكل « اذهان كتيقاول فاق
 1 سلا ص الوقعوذلا اذه"هلثمأ نمو اهلثعةركسنم لك تلباف ىنعي

 الانأامك لان مهاذف « اولذينافتززعمدزعب

 هلوق لة مو لذل | عاون أن ءالان أ امكلانأ هلوق ت<مكرظناف
 لذفلا هل شفوتومأىت- + هتهعأب و رغنركشأ الف
 لعفلا كل هو ىمضملا دذع 5 اولزنمهاذا عاصشلا تنأ

 لأ نم توج ىتدح هتدمعت بي رغركثي هنا هدايخاد_علذفلا ها ضنو هلوةتكت مك ظااف
 ٍ تمعن مجال يان تس بر غارق فوركشلا لعل ضن عجزوا نانسأ

 || دنءموقلا لو زنبهرايخاد_عل_ءفلا كالءفوهلوة تن كو دوج ولا ىف اهلشم عمي 5 ةسرغ

 ْ ةفصق هلوق هنمو ملعهتءاصث عج زر 0 ا وسل ل

 ا سرفلا

 ْ ىاوالو زكربسغىرج نينافأ *« لاول بق :طعب لكمش ىلع
 ٍ هلاوسل بقهلوق كلذ بلءلديىذلاو :دوجلا لدتا د -ءفونص عج ىلا نينافأ هلوتيراشأ هناف

 ا اك ا ثحالو باطريغن ءاوفعهنمتناك ةدوملانيناف الا ناف

 | نيدلا ىصشلاتيبو ةريثك ظاغلا ىلا ةرابعل ىف تجاتحال اهلدعوضوملا اهظاغاانى املا

 ْ ا
 مهسوف:ىامادعارببك اكلم *« هتعافش ىودج نمزيلاوملا ىو

 هتيعيدب ىف ىل هوما نيدلازعخيشلا تيب و معيعيدب ف عونلا اذهاومظثامنابمعلاو

 مآسالو َّنمال_انونف ىطمد *« ةراسا 13 ىَذ حس ةنلا ىهتشتام

 ١ ميدو
 مهرصنياو زاف هبؤعمراصت الا مهنكبرحلا قهيراثانمو

 *(دماوتلارك ذ)+

 (مولمرديلونامي مدا | ةهملا آم « هتعلطب ودم مهترصن دماو)

 ىذلأو ىناعملاو ظافلالا نمنعب رض ىعوطو ضار بكد حت لذ لو تلا ىعأ عونلا اذهتلق

 ا ةظنل بدعتس مظانلاناالا لادامرةرهاظ :ةرسهنال هلامعة سان مىلوا هكرت ظافاالا نم

 فصوىف سدقلاىرهالوقك هره_دىلوالا اهانعمري_غا.نهذي واهْضتقيفهري-غرعش نم
 سرفلا

 لكشدياو الاد .ةدرعتع * اهتاكرفرطلارىدتغا دقو

 11052 07 ل ل بج سس سمع تن جا
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 (قيرفتلا عم عمل ارك ذ)
 (مه« قدرف:فقريلاكمزعلاو ه 0-2 ربلاكماشس) ظ
 امهتنس قر هي ممدحاومكح فنيئيشنيبر ءاشاغم<ناوهقررفتاا عمع+لا ىنءاعونلااذءأأ

 راسنا ةنآ اناهح -ول_.الاةيآ ان ودةنشا .ارامااو للا اءاعج وىلاعتدل اوقكمكسلا كلذف ٍ

 ناكوك امهذااثدب عمش ىلملذهو ىرامن اذهةتاكوكر رمقلاو سعتلا لوي هن اكفةرصمم ٍْ

 اودمذتساو عملا عكو ىذلاةىشلا فقرا عق :وثالمل» ىذياذهو | اراب «ىضي اذهنانقرفمت

 ىسعرخملا لوقب عوالا اذه ىلع
 ةق نودد_هقىف ة-ماشم ٠ انقارفتاد_غانا عمد هياشت

 ىن-ونوالا5 :رجو سكد مدو * 2 ْ

 ادهدخ ىلع ىرج اذا ضِس ًااهعمدتاناه- 0 همشلا فنيعمدلا نيب «مجرطانلا اذغ |

 ىرحاذافرفصأ لولا ن هدهد زأمد ب هئالرج ا هعمدتاو اهد خر ارجا بسر جأراص ْ

 ىرتسلا لوق همر هرج عمدل اهناع ا

 هطقالوا:مردلا قارس ه انلدعوماقتلاو انَقَدلاالو

 هطقاست ثردحلا دنءْواَواَنمو *« اهماستبادنع هوت واول نع
 ىلحلا قدلا تدب و

 مرت لك شد رانلاكمزعلاو « ةاظم لكول ص قريلاكهانس '

 اولاق ثيح قلق هس كرتىفناممعلات بو أ]

 مهمالك فرع وف كبألا 5 اهرتفاامركلاو هفك ن عدلت ْ

 هلوقب ىل !نيدلا ص نجشلا تدب ىلءةراغلا هبفنشنيدلازعويشلا تب وأ
 مشغلا ةاظول رونااههحوو < هقرغي عج فرانلا همزعو ْ

 مو هيلعدقلا ىلص ىلا نءهبق وق ىيعيدب تدب و |
 مهعجقب رفت ف قريلاكمزعلاو + ىتومالظاو ديا نا قريااكها:س

 « (ةراشالا ركذ) «
 (مهرصن او زاث هب عمراطثالا مهفمكبرخلا ىف هتراشانهو)

 لاق ن أي هسحرشو ىتسعملا عم اظذالا فال ةئانمةمءادقهعرفامةراثالا نع عونلا اذه
 ةفصف لمقام هملعلدت ةلوءاعابريثكلا عملا ىلعالمثم ليلقلا ظنا نوكح نأوه ||
 همشرب ظفاي تكلا ناعلاكا ماك اةرات ال هاا اذه صيختو ةلادة م ىهةغالبلا ||

 ظفار اهتعريعول» ءامسث أ ىلا ةدحا او ةعف دري شوه ريشا نافد با اةراشاب هراصتخ اوهتلقاأأ|

 عسمناسبلا نحو ةلالدلاةصصراّتعا نمةراسثالا ىف دبالو ةريثك طافاا ىلا حاتحال ||
 ناكو ثمعلا نمةدود_ءمهتر اما فهانهمه- ءااراشملامهشي لنا هد_ريشملانالراصتخالا ْ'

 جدتعةغالملان ”برضاذ هو ةرابعلا لوس ناك اك ةراشالا لوس و هيلع هقلا لص نا ا

 هلوق نيزعلا باكل !ىفةراشالا د- هاوش نمو ديلل سسقو تان المسةنامستةراشالاو + ا

 ضرالا عسننم ءاملاةدامعاطقنا ىلا نيتافذالا نيسناميراشأ هناصسهناف ءاملاض.غو

9550 

 0 م

 دو 0

 ىألاتدتماو ىاقملاط

 الولف نم ةرك ذمالو
 لوقنءةرذعم

 رصن يلاىلا#ت دز«

 ل «(ىدوطاا
 هحدلو ةمالس م7 0ك

 هب راجماظتلا ىلءلاوأو
 كءلءدداوو كلاقوب 0

 كف قلعو 0

 صول و كذءساهقساو

 بر هللد_+لاو كال ءَدم
 ديس ءةالصلاو ثيلاعلا

 نيعجادل اودمم نيلسرملا
 لالخمقاءلدبأى د سابكإو
 كعفدنال لذة لاص+وريخ

 رثك 1قكلو د

 ىلختالو ديو ناسا مراكملا

 همسسوط ة زو نءاهدم

 «(ةراشالا]



 *م ا

 0 ا

0 

 كلامها ف تادا ايلا

 كءهعلا خيشلا ف اهلو)

 *(ني-هلا يأ

 كيم
 هلاوشلا رو كام

 ا

 لاتقءرمللىوهلاو » لاحآلاح الاقدح
 ظفالا فةلك اثم امهن» وراعالا ىدهتنمةئاثلاو ةءش ول ار قرا !بارسأ ىوال ا لاج الا ةظفلذ
 عسبصالا لأ نب تدار زكا لاف طالاو

 اذ هو مقسهتعص ىف ىدلرهاظنيدلا كززعشلا لوق تاق ريم

 ىلع نويعيدبلادةءاولو ماتا س اذا ىل )ءددا ثلا نامل ماكزر ريتلا دشن أ ىذلا تدبلا

 000 اول رولا ل ضارتءالااذ_ه ارسال وة ا

 اذه ىلع هتءعب ديىفنيدلا ىديشلا تح و ةيظفالاةلك اشم ىنعأ عونا! اذه مظن ىف مازتلالا

 ملسو هيلع هللا ىلص مل أن نءهلوقعوذلا

 مراىلعم ماياعن و #4 ةثنسن مويغاةءاس اىزح

 دهاشلااذهرييملاربر ردن ىعسملا باك ىف

 ثاممعلاتدءو

 مشنال تا أنا هةكريغف 003 أيد دىقسدا امثدغلا مهاقس

 نيدلازعويشل !ثدبو

 مةتلءريخ نمةلك اثم عم د ةئس دا ةشسىزح

 مو هيلعهنا ىلص ىذا |نعهمالوقأ ىتمعيدبتدب و

 مهن:هريخامقوهة مكمل 0 هلك اثيناودهرف ىدتعا نم

 (ميسقتلا عم عججبارك ذ)
 (عرضلا تاومالاورسالا ى لاق * هذب ردي ميس ىداعالا عج

 ىالوقك مسسقي م رثك 1 و ا هه

 عضو فاطسمللمهضرأو » رصتنم فن :.تاورذةعمرهدلا

 اوءرزامراثا'و اوهجامب#ئلاو 3 اودلواملّدقلاو اوعكسنام ى ال

 ترا" نيناأس-لوق' كرخأتيو ميسةتلا مد ةّيدقو

 اوعف:مهعامشأ ق عشنا اولواحوأ ع مهو دءاوريضاوراحاذاموق

 م ىداللان ا »# هيد#رغ ممم: ةمح#

 نبدلا ىنص يشل !تيبوتامهدد- ملا باد أ ثم هسلعو ب ىلقاا ىف عقوأ أو نس ألوالاف

 هلوق سعب ديىف ىلما

 حرالدا_حالا اوف.-!لحورلاو .٠ اوهجاملاملا تديلقم هد انأ

 0 200 !تيبو هرب ف سطل | لوة بام ااذهىف غم نيدإا ىمشلا

 ىمظنيح شعللاذو جارل اذه 95 ارح دقه. مك ىفءاملا اولاملاو

 هلوق هتبعيديف نيدلازءزيشلا تب و

 مّتغم عفناذ هورمغل اذه »* هه-شن عجب ىلءلامو لع :

 ىلا
 عرضا تاومالاورسالل ىملاف 535 هقّرشي مية ىداعال عج

 ردحذ)



 أ ضراعتدقو 0 1 700 هاذ ضو هة-اللا نءنوك |

 و درهاةن رولا :انائسق نوكينآ هوراتحاى ءذلا مسقلا | ذه ىلع دها || اوءاذهو نامزاللا

 ىدرولا نب نيدلا ني زنيمشا الوقهنمبرقأو |
 ١ إ

 ال انللاز# قرون صو ىذا: ىو تنك الخلا
 هللا كدر الاء 1 ىروج تردانروحأ * الاودد_خدرو فد

 راق هلك ع 0 ب ناين نينيدلا لاج نمسا ل |وقهلشهو
 0 27 هم>!مىذلامث الا ةركك نم *« امرزأ ا اصق همك متاش تاج

 جى هدشب ثيدطسا لة:متاخ ن٠ « هلامأ ب.قرلا ل_ءامءالول
 اماوق[ق اخى ا

 2 او اعا_يسا |[ 2 1 : ا 1 ِ ب

 8 7 بو مافن متمدقدتو ةيروتلا ىلع مالكا ىلا ةدرخاهب ؛ دونلانم.قأا اذ_هؤقط:ةيروالا
 حر تعاه

 0 1 ماو او ,عجاذالمأتللاف مال ءالا هرهش اوهام نبروه- كلانيلعاا تكئاوشم نيذلاةعاجلا

 93 اهو عع
 هذا ماثالاهلتةشك 2 م ىفئيش لكع ضر مأ مقالاو عاو الا فرعو بالا !ذ_ه ؤرطزم

 ىف افاكتواطراعتاذا نبهزاللانا ضرغااو ريثك ملا اذ_هنمرئالفتااو هام_ثالاو

 ى

 هزد_هر ج - ل

 هول“ 0 نا ف باوصلابلءآهقاو ادرك ذم دقت دقف تابعي ديلا تاس أامآوةب دو“ ااهدونغ

 : 2 رئاطلاواتار ه(ةلك املاك ذ)«
 بت ماعلا

 3 و او نم (مةلنمرخاهيقوهةمكل « هلك اًشيناو دعيفىدتعانم)
 المرا اكو برر 3 2

 73م ىهةلك اثملان!نفا!اذ- مءالعد تع لطحملا ىفرَر 2 ىذلاو هل املا ىهةغللاىفةلك املا
 داكفالا هزه هاودد

 ةدقانإ 7 ةّمسأا نع ءا: ارا افاهاثم ةيسةشسءاز وىلاعت هلوقك هتيدص ىف هءوقول هظذاري غبئشاارك ذ ا
 ْن و ةصئاغلا ملءآالو ىسفأ ىلام له: ىناهت هلوق هلثمر اهل: :هةبوةعةئرسءازجو لمالاو ةئسري_غةقيقلسا ىف

 ؟ونيااولاةذ موعئاص أ لمع:_بدالسدتتو ىلا_عت قطا نافد- ذعامل_عأالو ىستنىفامرلعت لطالاو لطف ا

 ل تينا > ||| ىلاعتهلوقه«-تثمو سفنلا ظذا نمد قنا ةاك اش مان :هتام«:سااهنأالا س ةذلا ظذل هق-ىف

 الو 0 : 000 اودّدعاف ىلع ىدعا نك ىلا” هلوقه:هو مهركح:مهذخ أل مالاو هللاركمو اوركمو

 ا 0 ثيدلا ىو ةياقذالا ةلكاشالا لجالا ذهنعلدعن هوبقاعن ىأ مكلءىدست عاام لثعهساع
 لل 5 لادملا نء اول ىت- هلضف مكذع عطتيالهلا نافل صالا اولةىت-لمال هللا نافملسو - ١

 .ليلاالو هطاط_و ةلك اشملا ظذاهمف عقرامترهو ةلك اثأا ةوح ىلعبا ملا عطتيال عضو «لوال عطوف هما سم ٠

 مول الو هطارمسراهنااالو هت ةاعم ىف موداكن ب ورنع لوةه.:والوأ

 انملها اللا لهج قونلودت 0 !نملعدح انلهالالا ا

 الار ةلك اد! لج الهي زارغق عذو. .لهجت ةةنال عطله ىلءهيزاصت ىأ | 0
 ءاشام فطلتو

 اديقوةم -ىلاوذط'تاق « هضط كل تأ حرتقا اول
 ىفعاع والا اذه ناررةتذةتاق هذطةيدص ىف ءوقولاوذجطا ظذار هرك ذفاواد.ثدارأ

 0ك اشاننيعضو ىف دكرت ثا ءامسالا نم مسا هءالكىفماك-لاىأي نأ ةظفلاةلك اذملا |

 تاداشنازن مو فلم ث ١١ عموهذمو اظذالاو طاشاىف ىرخالانمةءافذال نملك ااا ىد ا

 ىوزخلاد.«سيلأ لوةبابلااذهىف ىزب ردا ا



 901 دباولاإ روج دي رق امها نعدلاو شبل انفالاوال_هأةيروتا تأم مام

 ةروك ذا ايرثاا حوزتدو حس املا المو_سز أ نييما نيد همظن بسوةدوجومةيروتلا

 سكعلاب ل.هسو لاجل ايا مامز ىفةدوه دم تناك ايرماا ناف قالا ىفد_.ه.نوب اه مءناكو

 ىناعىل.ههو رادإاة ماش ىهاضأو نا..ةّداب فدك هللا كر عهلوةب مظانلا دا هاد هو

 | ماياللدنلا ناو لدتا نآوهو 6 بداسوز ةيروتاا عاونأرشآىهوةأ.ولا ةب دولا ىلعمالكللا ىستنا

 تاغالاك ةيروثاا< -هقرو نيش ءمنيب ارت ةماظ اال تسص رسول اولاد ٠ ءأأ ادهعراشم لدءلا

 ىلاقيسا امهدحا ناالا ني رهاظ نام:هملا زوكيْث كرو: ةكاعاو ةةساالا ىلءرودتىج ار هتديلاضر ودم كك

 اهماقااردبو اهماتلناكسم نوكشةدئاسشب ةي رولا بارما نا ىف ءدقو رخال نه مودا ١ || تعده ضرع ىف ندر يا
 ا.هدساحرتيلو افاك تف زي هز الب تءاجاذاةيرو:!!نااولا# نذل | :_ه بع ضعي نا ىهو
 ةدحاوة بد ؤ كاذب ديعبلا ىعملاو بيرتلا ى-عاراصرارك ديلا _مئاكف رخ الا لع
 ىلعاو دهدءاورا.ةءالا!ذ_ميةدركرم هوانا امس” يف عتو ةدر غانا ب رىو:ا!هلد و طنو

 , را ل
 هلاهطلا دعب نمله ااانارأ « قءارس ارك ةهتودغ ظ

 هل ارغااب هنرفظأ نا ىلا » ىراردلا كم هلت وطاسك
 تاق ة.ببمكلاةلازغلا مزاول نمىراردلاو ةم_ث-ولاةلاًرغلا مزاول نم ء-ثاانا | اولافو

 ةدرلاك هيرو: اريصترخ الا ىلعامهدأ حرتيلو افاكتاذانيهزاللا ناهريرق: ىف وقامأ

| 

 بذلا ل كا رض 2:
 0 هو

2 0 : 

بارزلا و
امل -عوأ 

 هءاقت ان

نم راخ ةبكلاب
 هناقتا 

ااهتناو ةيذملا
 غلب !هلظ

: 
ناف هلذ

 -لااهندزم 0 

 ءافيتسأو ماقتنا م ديال

 نألهتنا هللا لد .عءاب

 لادقاا ىف لاسالا نان

 نءالا ع.نالنازآ ىشو

 مد'الا لاعتلا ةئ_؛
 مد_ةلثا كا -_- و

 اذهّرسفركسفتلا:قذارس فاركقمتو دغهلوةي ردص هنافرظأ .ةفدها ثااامآو بي رف

 كيشااامأو ة.هشااةلازيغلا بناجهج ري صاح مزالةلاهلسا .د_هبنميلعل اهارأ ىذلا ىذالا
 ىذلا اهطدنع سودا يناج مرام اذي ا ىهو ىراردلا موده نسا ةصم هةراع:ساف

غالن كاع رىراردلا 3 نم ةدرج سهلا تناكولو اهبامغم ظاننلا هدارأ ظوح اهه-هف 3 027
 اةمثحولا ةلاز

 اذ_هىلع اضيأاو دوثةساو ل_ءاهللاو عيجرتلا ىلع ل طغااماثه رمعشلانمعو هي راقمضعن |! نا نيدءااردخو نيئرعلا

 يبق نب نيدلاري لوب تأ“ :هلااذه ترركالاو نان

 مرهلادب نب 2 يلام ىلست احار 00 اهيهامغىف قاسأ تو هل-ماو

 ملظلا سم -ر رت حصلاةلاز 2 ل ىلا ترظأ ىدحا مم رملا ت هكر 0

 3 ةمثحولاذلاَر غلا مزاول نمىرلاو ة..كاةلاز ازغاامزاولن ممصاانا اضيأ اولاوو

 اًزغلا اول ر سان لاقاا سيرت عرامأو اولاهاك ة.سعشااتلاَز غلا مز اول ند + يصلا|مأ

 00 ماك تلاد :راوم_سالمم ىو مون لن 1 ةصش ص ةراهتساوهاغاو ةم-ثحولا

 نعءةرامعود ىذلا لقا سر ىعر نم ة..نجا مناف ىرماز هاو رسياة.ثول اةلاز :ءلاو

 رك دمملاةيرودااىق ىرتصلل هودرو ا ىذلا دهاشلا ىلع يفوق مّدةةدقو لعاهتلاو مودا

 هةلرقو»ورطظن همف تلقو لن« هنع كروملا مزال
 بذعو ولا | ىف لت ن سالب 5 ةءامحاشولاةيدستءاروو

 دهاشا!ع ا ةدرججاىلأ برقر وكلا  ظاكتو تمثال هس ضراعتدها . ادد هه

 22 2 2 ا 22222 2222---

 بدع هللا هك ل

 قيد تن كدص را
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 ةاوب اصرغظا !كالملا حدو كالا ٠١ انس نب! لوة,كلذ ىلءاود مشةسا دقو لن نمةيدوتلا
 بركن ءت>رفاو ٍباقتْنءت>ورف * ةيرع ةري اثق لريسو

 بدنلا كل ةنميسرملا لأ :تريظان ل ه2 كل ا تروا
 وهاذ_هوة.عرشلاماكحالا نمانوكب نأ نال ة<امهو بدتلاو ضرفال فانهد هاشلا
 ل_جرلاة ةصبد_ئااوءاطعلا عب ضرفا!نوكح نألة<وهيىروا!بررذلا عملا
 رك ذالوإو هع كروم اد.هملاىءملاوهاذ_هو ر ومالا فى ذامملا اولا ءاضقفعيرسلا
 تح ناذالانامع .رشلا تكلا بدنلاو ضرفا!نء مهذالوامهيفةيد رو:لات أنها ة لا
 نءودهبنءةظفاي ةيروتلا همف أمت ىذلاو» وةأيهملاهي روت! نمىناثلا مسقاا#ةيدوتلا اهب

 ذود ناكه نا سدقنب ث هشالا فه_ي>و هللا مركب ااط بأ نب ىلع مامالا لوق ارث -:اثمأ

 لق<وهتعئتروملاد.هبلا يندم ارهاذهو لش عجن وك نألة<لا_كلافنيماءلاعدلا

 نيو ارك دالولو هءىروملابيرّمااىءملاوهاذعو نيدملاىدحا ىهىتالا عشا مبدارينأ

 رعاشلا لوقا ظن هنو دملا ىنعم عماسلا هينتا لاعشل ادم

 اًضيرم دوعبال ضدرم اولاق * م-مأو فال_اءريطتا االول
 اضورفم ىضذقاب ودتمنوكال ه ةمدخ كب انج فام تدذقا

 دارملاودو ه-ةعىروملاد.ءبلا نهملاوهاذ_هوهلع ىي ىذا تى لالقحانهبود لاف

 ضورءااركذالوإو هيىروملا برقا ىءملاوهوةءءرشلا ماكحالا دن وكي نأ لكيو
 يأ لوقهلثمو هركحب ةءروتلاتأمهترك ذا 1 هنكلو بودن ا ىنعا عماسلا هيذ ل هدي
 رازحلانيسحلا

 ضير ىوهلا يهزم ىف مدسألا نا لذءلا نمىئءدفو ذعاب

 ضور-ُهم «-ةحوقارف ب « ود_ئمانأاهت ىأناذتم

 ىذلاوهوةأهملاةِي ةوبلانمشلائءلا مسفلا*هليقىذلا ىلءمالكلاكدهاشل اذه ىلءمالكلا

 كلذ يىبءاو ده ةساورخ الاىفةوروتل! تأمل اءهنم لك الول نب ظذاىفه-.ذ ةيروتلا عمت

 وهو ىوزخلاةعب رى أن برعلوقب
 نا.ةلي فيكهتلالرع * الي هساررغلا مكسملا اهيأ
 ىلاعلةةسااذالممسو «٠ تلقتسااماذا + .ماشىه

 كاسنع نب ىلع تنباميدارأ نوكي نأ ل ةكاابرثل انا لمواد افلوالا تملا ىفد_هاشلا

 ايرث بي رقااودارملاوهو ه:عىروملاددعباا عملاوهاذ_هر رغصال اة مما نب ثرملا نب هللا
 فوعنب نورلا دب عنب لم مساضرأ لة<لهسو هيىروملاٍبيرقلا ىنعملا اوهازهو ءا وسلا

 فوروءملا ممتلا لة وهنعىروملاد.عيلا نءااوهاذ_هونولا نماروهشمالج رناك لبقو

 عماسلا هرثتي لممتلا ىهىتلااب رثااركص ذالولو هيىروملابيرقلا ىتعملارهاذهو لمهس
 نال ةئديمالو ةعث هن رو ك-:نأ صتالانه دير وتااوةبروثلل حلاص امهنمد تاو لكو لءمسا
 ةيروتلا هنأ متىذلا ظفالا نيب قرقلاو صاخ مزالبالا!مهنم لك نوكيالزيدتلاو عشرتلا
 رك ذيلولةأيهمةيدوتلاهبعقتىذلا ظفالانأ .نيبتت ىذلا ظفالاو هيخترتستىذلا ظذالاو
 دام دك د01 0 00 0 ص و م ل وس و يس وسم

 ٍح 600

 "ا اسونهمتف ىلا هلو)+

 تركشو كن تمر كلر

 كلثمو كلذف نعى ذلا ىف

 نأل بحأن ع بوم
 ىرمالكلو باوأب ذل

 محلا ترثآوأو باو
 ىلابحأو كب ىلوأ ناكل
 ىطت نأ الا تيبأ اذاو
 ناكجح اهدا ص ةأورملا

 كلم ظننا تارذذل)

 هنا له5نأاهاوأ باوبالا

 فعضأ بذلاباوبأ ىف رمدل
 لوقتولئاذاو مار

 اومسالو ل--و و :ءهلنا

 ف7فر نأ.لاو

 ركش 2مركل اناق.قح



 ىديسرقوة؟امه ت دحأ

ل ةفةداععطقدلام
 : ادها فو

 درفملا باكلاو مالا
 نك .داع : نء كو اندمسو

 ةاكق محلا ىلادوعما

 أدقوةداوم
ر أ هل هذه

 ه
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 رذقلاف ةلاخلاهؤ -هقىل

 ردملافطشن « ناو رذثلا

 مالسلاو ردا

 فاكألإ

 بءالا رغليف متللاو * الطلا فكر نعت ءاقا

 بهات قست *« ةحار ىذ_هتاقو

 وهاذهواهل مش تلا ةهج ىلءاهد هي بعتلا ارك ذدقو ىهلادضىهىتا!ةحارلا ىنانهدهاشلا

 ىتروملاد.عيلا عملا هازهورجللا »اأن مىهىجاأ ةحارلا لقحيو هءىّروملاب ير هلا عملا

 مطانلاداىموهو هن خ

 ىهذهدعبو اهيروتلا ظفل ليقهنءىتروملا مزالا يفرك ذامىخو ةطيمملاةيرودلاثاادلاعونلا

 اذ لوقب هيلعاو دمشةساو لية نمهمزال ارك ذام .وهلوالا م-ةااقنا «-قاضرأ رايشعالا اذهب

 : ىرتسل
 بذءتو ولة |ىف ملت نسملاب * ةملمحاشولاةيدستءاروو '
 ىدملاوهاذ_هو ةيوذعلادض ىهىا!ةحولملا نءنو كسر نأ لة<هناف ىف انهدهاشا
 ىعملاود اذهو نسل انع ةرامعىهىياا ة-الملا نمنوكي نأ لة<وهيىدوملاب:رقاا
 تاقنسحلاب ةيلم نيا! ةه> ىلع همزاول نم مدة: 5و مظانلادارموعو هنعىروملاد علا

 هعضوم ىف هملع مالكلا ىنأب نكلورطت همف ”ىرخدأ ا مظأ نم هاو دما ىذلا دهاشلا اذه

 ةاج خوي شري زعلا دمع نب نيدلا فرش يشل !لوق مقل اذ ىلعدهاو ثلا نسدحأ نمو

 انتهت هجر
 ىرغمهيتنأن مكمن » ةهزت قاس ىامأ اولاق
 (ى) ارطس هضراعنموامهس *« هظلنمكنو دل ذاعا

 تاروهشملا ناهضوملاام>دمعبا| ىن_عملان انارط#و مهساا اه-هو نيهضومىف انهدهاشا

 رطسو ظعألا ممسف بي رق! ىوملاام أ وامها نيملاود امهارق قا < ةدزما ارك ذو قش مد تادزتن ع
 ةيدوتلا ظفادعن هنعىّروملا مزال ه فرك د يىذا اوه ةشيملا ةيروتل ا نءىناملا مسقلا ضراعإا

 رعاشا!لوقةعيدملا«ةلشمأ نمو

 علطنةلازغلا نأ نكمم هذ * اعطاسقنالافناحرسلا با ذىرأ
 ىءاوداذ_هورعقلاءوضلوأ لق هناف ناحرسلا بنذامهد> انيعضومف ا:هدهاشلا

 بند لةحواعطاس هلو ةبهدبهمزالرك ذيدشس دقو مظاناادارموهو «فعىتروملا ددعبلا

 نبالرقب مسقلا اذ- هىلعاو دمشتساو هلك تؤملا بي رقلا ىءااودا !زدو فورعملان اومحلا

 وهو كلملا ءاذس
 ك_طهرب قاأام ىلع نأها + ْكطخم فوخالوإ هقاوامآ

 كطرقو ىبلآىوسامهساو ه٠ امعتمتننيةفاخلا تكلم
 هنءىروملاد.عباا ىعملاوغا ذهو هبوب طرقو «ءلقدب رينأ لقك هناك نيشف اهلنا ىف هدهاشلا |!

 "| لوح و طرقأاو بلا اركذينيةفاخلا دعد حرص هناف هءاع صئلانهذب دقو م ظانلا 0

 هيىروأا ب رقلاقءملا وتوتر او درك كمي

 اهليةىذلا ظفالادالا انهتنالوةيررتلااسييذ عقتال ىتا!ىهو ةأمهملاةيدوتلا عدارلا عونلا
 خ " الاةيروتا ١تأممتاملام نملك الوانيظناىفةيدوتلا نوكنتو أ اهد- «دىذلا ظفالاوا

 هبفأمتتىذلاو ذو اسهم اةب وتلا ملوالا مسقلا ماسقأة ثالث رابتعالا اذ. ةأهلاف

 ةيزوتلا



 قرف

 لجرول كل ىده أ «امااردبن كول * ا ل الك هيامب «ىذلا ىلو ملا اهيآان

 مسا نيب لركشم ردءافامزالاهممتمد - اوارك ديالو لجل اودوثلاو ردم نيب تءقوذبروتلاف

 لودوفر لو يدك ردخلا ىف ربااو ن اوما نيب كرتشمر وئلاو ءامسلار اردبو حو دما
 تاكو ناكن م موضع

 ىرتءلااهياارظان «٠ ورهطف اخو .ةسول

 تازيملا ىربى- * تراقيام تندوأو

 ايداو فصي رهاظلا دمع نب نيدلا ىد# ىذاقاا لوق هئمو

 ركبم ثيغ داج نا اهسسالو ه« هنس> كقوريداو نم“ احطبو
 رفعج ل الودو ىع سسدعأ ا هب #23 ادغكو ع رلاوو دمي لذا اهب

 رهاظ ةمدرالا ن نملك ىف كارتس ”الاور فهو ىدعو عسب زلاو لضفلاىفاث هتوقوةب ه روخااف

 ا كل ديت ب هيعروملا مزالا يف ةرك دىتلا ىشودحت ”رااةيرولا ىناثلا عوذلا

 ناسءهقرام دءالا اك را رو ١ ظفا ل_.ةمزاللاركذيةران مث هءىدوملا مزال

 اهانني ءامسأ اوىلا.عتهلوق "هلثمامظءاو ةبرودلا ظفا ل مق همزالرك ذاموهاهنملوالا مسقا اف

 ىلع ءمزاول نمرك ذدقو هءى روما را! ىءماوهاذ_هو ةراملا لق<دباب هلوقنافداب

 ا اذهوقلا.خ1ناةمظءوةوقاا لق<ونامنبلا عشرتلا ةود

 ةساولاءار

 رهدلا ىلعف قوما [تااغ خا اهلك ةريشعلا انعتأن الأف

 رو را مهو 5 ةهجرك مول دنع م

 مدقتدقو هباكدريلا بي رقلا ى ىعااوق دهونعلا نوذ- لما مافن وفل |ىفدهاشأا

 نوف نوك:نأل متو نيعلا مزاولن ههنالءاذغالاوهو حشرتلا ةهج ىلع همز اول نم امزال

 مقوام فطلان هومظانلادا موو هنعىروملا درعيلا قعملاو داذهو اهداممتاىأ فومساا

 لاعكلا لان ناد نب ريكا نيدلا سعملوق سسقاا ادهىف

 ىسءالفاو مية ىتعتصو *« ىرولا فىتةرسنءقلئاسا
 ساما! نيعانمهدخأ #2 ه«فقاقنا مهردنملاحام ١

 هءك”دوملابي ردا ىنءلاوهو نيعلا ى.طود ملا ىلهةعا مناف سانل انيع !ىفانهدهاشلا

 نوءعااىل_-ة< ود سل !مزاول ن منال قاف الا مهردودو مشرتل | ةهج ىلءهمزال مدقتدقو

 مسقلا ستنال اكمل مظاذلا د! هوهو «فعىدروملا ىنءااوهاذهو لدكلاب اهفطالو ىتلا

 هتلثمأ نمو هي دولا ظفلدعهمزالرك ذاموهاهنمىفاثلا سسقااو ةعشرا اذب دولا نملوالا
 رءاشالوقةفمطالا

 مثالا ىلاهنم لصألو « اهلاخفىدسو نمتمهدلم

 052 هب ماهل 5 ىلاع 5 ىرحام اوعمساو اوفقتااه

 دعب همزالرك ذدةوهب ىّروملابي رقلا ىنعا اوهاذهو بسنلا لاخ لق<هناف لاخلا ىف دهاشأا

 رعاشلالوق هنمو ماا ودو عيشرتلا ةهج ىلع ةيروتلا ظفا

 ثنمروصم من. ىدلوق هئمولوالا ىعملان ع هزيم هنا حس هللا نأف

1 
فهلوهسقدمتااو

 ك-:را

 اهاثمنا مهرتسم هارون 1و

 اند سا تمدخدقو

 ةسألان نيرشعو سم

صات ةصلاخةءثرت 0
 ه-ة

 رص ذأ ىنيش تدصوأو

 اهعامتب و قنا أ راطعاا

 قا امو اهراشخاو

 ترقو اهلادناواهز ازا

رلا ىد:هلادوعل 6
 بط

 2 و لطرف داعب

هل ةبح اهل 1
 اا 

 ام-هدحأ ١ متاخ خودو

 هللا الا هلا الر ٠ شوةذم

 فيصطايىب د الاو

1 

 ن<بلطامريخأ انىخالا

 كلذ ناف قئاطلا سول

 لالاعارع ا
 م

 ىع دد2ب 2 اندمسو

 (دجواداو تقول اةعسو



 و

 هلو اهترخزىتااقدعو

 0 مانرأك

 نم هاتالقوب أ ىدم_ب
 نمد غرافيءهثىردص
 53 صاع ىل_-<2 ىلق

 كاسم انرآقهلو مالم |

 وب أ ىدس اندم امهم هل دد

 ةمعلا آه تر نالت

 ىعل الاثم ناحسصي

 دقو ىلاةلالامش نامسعو

 كم قرأفامهل تب دعأ

 مالسلا نمبذعو باطامو
 ةامرصع تالا

 نوممادو دقو مالسلاب

 00 كة نراه

 ىلرسدق نالذوبأ ىدس

 هطسوتو معلا ىلع هلايقا

 هيىدذءدت_كاو بدالا
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 ل تت و و ا ا ا ا لا

 لئاقاالوقفطالا قه هو

 اهفثراءارجلاة شا ىنتمرحاو *« اهدْدنت ىناوها تدز ىدنماب

 اهف_ثكوى ام ال_ظرظلاهلئاب * اف كح لناس ار ان كح

 1 اكل د احتج لال وق رحت و

 دماحهدهءاتنكىذلاىمدلاسو * دماخ يو 2 ىف ىذا مارغل ارا

 د_ماح اهلاثاو تمظع ىتدصم « دما ىف بو. اودادغساناو

 د-هتدر واواثن دج .واعدق نكي امن ساما نمةير ولا بابفتدرواو حرشا ١لاطدقو

 بابلا اذهةج ايدى هبت دءوامداربا"ىلءنيعت دقو اةءلكتو اوذع مظنلا نما يف عقوام كلذ

 دود_1لاتارابع فال خا ىلعلوقا !تافاهماةاواهعاونأ ىلع مالكلااو ةيروّمااهةفنم

 -ار لكلاو مدقتدق

 ةيفخ هلع ظفالاةلالدو دمعب رخآ الاو ةرداظ يلع اضف ةلالدو بيرق ةامهد أ نييئعم

 نيد داك رخ_ثمثوكت تأ ب دو ١ ظفا- نمد ذل و دودقم ىلا عح

 بورقااديربهنا لهو لوا عماس بام_هومش بير ةلانه-ذعىرو) و ددعب || عملا ماكتلا ديريف

 ةعثموةدرجم (عاونأ ةعراةيدوتااو) اماهياعونلا اذه ى 0 سنلو

 ةأمهمو ة ةطيمو
 ىءمااوهو هبىروملا مزاول نم مالا بنركج ايإ ىلا ىهوةدر هل اذيروتاالوالا عونلا

 ىلاعتهلوق عونلا اذ_ه :هلذما مظعأو دعبل ىعملاو هو ه:عىدروملا مزاوان مالو بررقلا

 ىءااوهو ناكملا قرارة:الااههدحا نيماعم ىلع ءاودسالا نال ىوّدسا شرعلا ىلع نجرلا

 هناهس ىلا نالدارااوهوه نعى ومادءهماا ىعملاوهوكالااو ءاليتسالا قاثلا اوبيرقلا

 اذ_مب ةدرجتشي روتااف كاذمزاول نمالو أمئاذه مزاولن مرك ذيلو لوالا ىنسمعملا نع هزم
 معين ادرب لف متنا ن ميدل لبق دقور ىلا «بورخ ىف مو هيلعهللا لصيبتا!لوقهنموراينءالا

 ندوءاماهالاةدبرعلا نم هلق هذع.ى”روف ءامنه نوقولخت ان !دراوءام نم لات لاسلا

 مل سو هيلع هنا ىل_ص ىلا نعل دقو ةرحهلا ىف +_ئءهللا ىضر قيددل اركي لا لوقكلذ
 ىداهيه-ئعىوفمالسالا ىلا بدوي ايداهركب وأدار ىيدهيداهلاقف اد_هنملقف

 اكرم اهيفناك ة نسى نضادع ىذاقا!لوق«-ئمو رفسلا فلادااوهىذلا قدرطاا

 ضرالا همف ترهز اهالدتءم
 لاخلا نماعاونأ نوناكرمشل »* هةسساال نم ىدهأ تاسنث اك

 لهلاو ىد انبي قرفتاف * تا يذلا ل لا اًرغلاوأ

 الوةلازغلا لبق ركذنإ ظانا'ناف لاو ىدالاوةلازغلا ف د_هاشااو ةدر<ئانه ةيروتلاف

 ةعرسو قنعا الوطن مةيشحولاةلاز را ا تال نر نار افا عا

 ةلازغلاةصتلا فاصوالاكم: ءىتروملافاصوانءالونيعلاداوسوةرمذلا ةعرمسو تاشتلالا

 دار دب ترد ازا البا بولا علو ومما قارمشالا نم ةمسعشلا

 لرعش هريسغهظفا نوكين ا هطرعش نمير وتل مالنا باوحلافةلازغاانن احم سه امهو لهلاو

 ىدهادقو قالبز نين يدلا ع ىاتلا لوق نبذ لم او ىدنب تاذكُ كري ثمانه ةلازغلاو
 الج لصوملا ي>اصإ

 اهيا
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 دادغيب سل ارظان قدرطماانيئيدإ!ءالعلوق نسحلاىف هلثمو

 هذكعب ريواطت اهيف « ةعيدحارسلاراد

 هئمدىهواهاراىذ * "هل.اك باك ىدت

 ماجى لئاقلالوقبال ا اًذهة ىيدتنو
 رانةيآو اهلءام ىأ » اهفنن فذ ىتااكماهنا

 (ى) راضأا معو هنعانب ورو * ني«منباىلءاهفانازندق

 ارم اذا داوع رجعت ىل اولا نيدلا سن خيشلا لوق ابل اذه ف تاءرتلا نمو
 يمان 1 7-0 #2 دامازلاو داو مدا لك تهت

 حراخوهو ضن: مقراو « تك اسوهو برضيبرةء١
 بود نءهلوق يتلو

 قىرايلا تركش ىمظءىربو ىح * راك ذَءلاة وذ #ىئمترضنا

 ىران ىحصذأو ىلذاعدا,اام « هلل_ةءالهاودىف لذاءلاف

 دادغسناودلا باص ب ولا نبنيدإ!ءالعىذاقلالوقهنمو

 رمقلا« لد « رمل داوباذ مم بمطاب

 ريصسسلا ميس“ احام دربأام *ي | ارم مس اةقار هد ىفاو

 ليك ول اني نيدلاردص خيشلا لوق باء! اذهىفتاناغلا نمو

 لةااهتو-ام نةرسضدسلاو * لالا امتكح ىنطاعم لاق

 لدعت ا:ةلاو3_ت ضمبلا * تمكح مهملءىرماوأن :الاو
 هلوقدل هو

 قولخت ىلا لمأل كلد_ءدنم * قوثعمانو ىبذم ةنائان

 قووارلا ىلءتءلصالدعب ن هم دنع ى- ذود ىف ناك مي دنرمخ ان

 لد :اهلالوةبايلااذهىناملاوأ امظن نمىدختنو

 نيا ليقنيزثالا'هل.] !ثءاوراز * نييلا موب نابدم ىتب وي و ىبح
 نينثالا "هل. ىلحاام باقاءلوقاو 5 نيز ملأو هلي ز ىلارظنا ترصف

 رخ الا لوق فطللا ىفدل هو

 نك عملا ى اق تنصل مرد دن *« نكلاىاهراد ل اد ىهو اتهم“

 مللا نوللا ”ىلءل-خدي عدو رج عفرت 33 نعللا بسطو اهينغت عم اهتءلان

 رخ الالوقدلثمو
 انها نةاهاتاانوتتأاام * انهعسن ىدصق اهمحا اهل تلاق
 ىنءماءاج فرح حب وزلاور حلل #3 أنعم نهوىت'اوانا بصلاو عئرلل

 هقللاو فصل اءكينلا ىلع فاحت + هدرحلاو مادخلا اها ةرييكللا ىتس
 همرق ىلع هقاوقا| ني-ع تار د هلكن لانو ماشا عاطل اها
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 ىخاقلاو أهميهلصي وهما ١

 كرك كال نالذوبأ أىالوم

 ادزنالا قيتأيالو ار الإ

 بع امو باالاوو

 دوو مدع --

 ك.ءقرأن هسا

 مال
 تددهأ

 نم اهتخأ اهعم

 فمساقلاو أىالو مرعلا

 ضكرقوةءلا 00

 هنعر ذه اند سس ناك ثاو

 هضدتا قو هددعلءداع

 هبلا لمت كام :راني
 تسناذا نالفو_.ةزإإ
 كيوطاذاو هرك ذأ سانا|
 اعدقرلا هرمنا د

 ارخآ امالواكرلا ايدو

 ٌكسترأف ه

 نم تقدشا هياكل

 ثالف ىدمس هقالخا

 بأ! تعي 05
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 ا ٠:15 10ج تجب وا 000 "ب ل 7727 هاا اك دل حست وحجب جبس جس جنا دج ججبجج جوج موج

 ءاوشلان -الوقل مو
 ضراقىمهالالا م-مممامو * مهمءدع نولذاءلا ىنانأالو

 ضراعو تاق: نيع هياولاقو 35 اهاس ىوأرام اوبس دقو

 قرافل ١نيدلا دعس ل وق هنمو

 مدلاب يما بلاطق ىجود « .ىوهلا ضيقناف دعت ىلع فق

 ململالّدفتلل-أ ارفاك اب « هدانف قارسفلا ليلاجد اذاو
 فوالاىبانبانيدلا باهشلوةهلثمو

 ىدودةملكاهلصودوخدسح ىلع «* ه:.كفرطاالدذأدةءا لوقا
 هلا كعرودهأىرعف تازامو « ىللاةذ ىنعم قاراماظن تذخا

 ١ ىطانر غلاها ديعنيميهاربا لوق مو

 ع هن نيإ ملا لذائَعو

 كلذ نم بهعاو او مجنهاام

 مولا كاساون يبرم
 8 ةطغف 0

0 
 نفتدمستنك دقو 59

 حبا صريغبا ه-جاهل بهعاف ه اهلوعم جن س اك ب ران 53 فدراف كولا ىلبق

 جاجزلا ىلا هانسن الس .« اهلاكسشأ ن 0 اراد 1 الا لو ءالادايدلا كالت
 ىطاش ا ع يكل كك

 وب* داصيالا لءوتنا
 ةهاحوو تاطلسااد_ئع
 صرصت#م ماوعلا دنع

 1 6 ١ و .ظافااو

 وهو هطانرغيةعاجبا ىذاف نبد#© في رشا ا لوقول مو
 ءاهلاةقئادرونأ اب ورمض « ىداوغا! اهيفت تينا قئادح كاريسطا راما جان ١ 06 : .

 ءا وسلا ءامىلا ءاماست « الا ثامعتلا انمودلاق ناكر اطم لكن اطوالا

 بطلان نيدلاناسل لوق ءذمو || باشي ماع لكىجر لي ملا
 ماكنت اًوللا ىفدريل لضماو «ىرولا مياست] ىلوملا ساج ىعمااحتدازأو هرب ةداع عطق م

 ايل 8 بن ل

 مالسودربموملا اذه تاق 3-0 انمونع اولاساماذاف و هز ل ص هةر نم

 ىوندالان يدل سعمزيشلا لوق نمو , ْكسمقراف هلتيدس ها

 ادد ناىرولان يبل ضفو: م ةمعننم انرلا ىلع منال م | اذ هاك لوصو نالمت
 ادالاب لئامثلا اهازهوالا « ةقافدلا تكشواهرازام | مالسأا نماههتنو هيلا

 ميكملا نيدلا قؤوءزجشل ا لوق فطال او نسا ىف هل ثمو انديسو افرعامهتم بنطا
 ارعثام قيرفتلارطاشهيامظأ « عقم ل_هثلاو انمانأ هلل امهبهلهدوهنلا امهلضوب
 را ا شع ىلع يبل فهلاو 4

 ىذدم  الازبزعاا دع لوقهنمو

 لذعاا نم هوركع تفح 5 ةن> ههسوىف ىذإانا

 لزغلاب لك أت هلمرا « تدغىلق طسوىف هلة

 داحاولثاّءا!لوقه:مو

 اهطخريسنلا فءض ينعاد تشعر د مةيشع لامثلادبو

 اهطَوْم هتعكةمامغلا دف « لود ةفركص ىف امقسترتك

 هلثمو
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 "هلو هن 2 رس ميث ىلعاييف هلباقي ىلا عن هللا نا ديالو _.ضفد ىلعاهمدهشت ىتلادبر اوننمو تاق

 هلوقددأ

 رجهأ او ةعيطقل ادعي فر از دقو 3-0 قكدعمهسو لان عدها ثاذا /

 ركبيأ ظاما ىف ىلع فاسو ارح 7 ف عابر

 ةيدوتلا مظن نءناك ةيعيدبلا مظان”ىسل دئالارباجنيدمتمتلا دبعوبا نيدلا سئ يشل كلذكو
 ةياغفعوتلا اذه ىلعادهاش هةمعيدبفهمظاتدءو لزنعهئاس أ نملزنتنأ ضرتلو لزعع

 هلوقوهوةلافلاوةداقعلا
 مكس افلاهالوق سأرلا ضفنعل؛ « مهني ارالنيعلا عفربال

 اذ_هتاردخم نمنوكت نأ ن علي روتلاو طغأا اذ_هىلءلفاس اهلاغةمعيدبلا هذهو

 اذ_هىف لوة:ءوهام هت.« دب ىلع هينك ىذلا 4 رم فر ذعجوبأ عشا !هلدروأ نكلو تبملا

 مييمنيل
 بكست ع مادا اوبك رلالحر * امل بيز عادوا تفقو

 فير عداضا لع ىمؤتكس 6 وا و ىمد نادل تك
 ىلات خدام هب رولا نك-او ةءلاعاما مولعمرباج نبا ىلا ةم أ ان نيدملا" ىص حش ا ةمسر مرىتاق

 ريع نم ارك«لياوفع اههظانا ثعّقو تا اىراوتا ١ نمو ةيضارربع تجرخال هنود نمد

 لئاقلالوقدك
 فاصتناالب لهب سابق « ىئثتلاف نسغاان وساق
 فال الي نمغسااو ه ىديت الا ندع لادن

 اعدقنندرامرعاش نبدلا لال لوق كلذ نمو

 امدرق نمهحوالا سكت هسافنأ كيدرب موو

 ا مدرق ىلارا:!!تَر * هدر نم سعشل اذوب موي

 دة:نينيدلا فرش لوقهلثمو

 اسعسعو لاطق ارهسهتعطقو « هم هسمقمأت لدا براو

 اسفات ةامملا ديقفف ناكول » ىاحاف هكد نع: هتاأمو

 نركب يدير, روكا تاير هس لود
 مقسنمهضعبام هدي لازغ « هي . اييكحاا تاعت
 مسخلا ةيفدترببد لاا ذي حدف ىمدأ ثرطتو ىساذن أت دعصف

 ىزراءلانبانيدلارعهطلوقدل هو

 قال اها لاط « ىلاكللا هتششتتلال ١ ل
 تنس الها هدا 0 وعل

 : ىناممل أ نيدلا نيما لوق هلثمو

 رالاب صخام لاذ الولو لاطن « هرعش نول ىلا مم اجذااتفضا
 رسكلانمنوةمللالهف اهطرش ىلع * تقوام ةباقولا نون ه_ءحاحو

 ةازغلا نمةفثئاط رغنالهو

 مهيزاو ءاوغلاءالؤهىلإ

 نءلقأاناو حالملا لها
 4 1 تاجأو مالا اذه ىلامد

 تف هةلذديو هملا

 داو-ناك[مواولو نو 2
 داو قلة 0

 0 ناو داس



 تكلا

 كس 277722 سس 0 مسلسل

 221 لت ادام لانا )اكمل نءىئ-غيامهناد درةمرطع برط- نه ا.ه تددواف ثااشب

 نيلعلا ناس رففرب دق: لكى لعو لع رلا يد روت نوت تركنا بهذا اذ- 3

 اسانللا رم اهردخ نمي روتلا سورعاوزرب أنيذلا مه اين ءلاو ل دل +:

 ثاكو دو#باهشلارك ذيل > ألو اهردقولع نعل ه_بوةدعاتلا ش شو نع تان

 جناو دنز همظنىفاهعوقو وهضد هرغتناكه ب روتااناالا رئابو مظان"لك ىلءهظافلا ىفةيشلادومم ا كلهدقف دءرعإ

 اذ هىفهقفتامنكلو هللالضفنينيدلا باهش ىذاقلا يكول وو تداؤنلاوجرشو | لينه سأرلانغو 0

 ةرمسقمربغهماظ:راهروط_.ىلارل تناكو بابح كر ,دلاردباهيةرديأ الو هررتح الو بهذملا | نيكستلداعلا ةشبلاو

 رهشلاب ىكدرنم اوانك تت 1 اوربانو ةمدخللا ىلعاواةفاحو بدالا فا د_>اهمد>اذهاو ا داستلاث ب ير

 توزوملا : نالف سوم-غةلانمعلاو
: 

 رءاثانأ امو نزاوان أل ّمذ « هدحو نزولا ىو_ىردتالت اك اذا | راج ةناحعماخلاو دايز
 فاوعكو ىلا ىكش ١ ندم هللا هجر هللا ل ضف ني نيدلا ب امش ىذاقل !مظذ نم هبريخم امو تلق أ فرمست اموا اوسالاريخو

 0 الو دكر يغنم اوقع

 هقوشعملا اود انالنأ ط ذعر ميال »* مجم م 5 !يطا ااوذخ تلق

 كديعسلاو قر<اماهرشو .

 1 تبلصنموتلاو را

 1 جايصااو حال سلا الا“ شالو

 أ توحح ا“ لك

 ا كاذ ذاانأو جال- ىلاو

 0 ا نمهنرتخ او

 سدواوطابانذأةريضخ 00 كادر االءارولاهمنحو

 ا ىسك ىلع هولك ناصف + اهرايد نسا طرفا اوناع

 كلاه.ىاهاعجال هبهذمري غاي روتلا تناك ن ممل نم:ذلانهدروأن ألن ءدقوتاق || 0

 رمصينأ ضرغلاناف مّدقيوأ ارص رأت نم ىلعامو هيلطملجةداقعلا عناومو لاكش الا | تلقف دالا>بءرو دب

 ةيروتلا كتعقو نميدالا قاذس حن هنأ قخامو مظنماهبر عش نم رك ل ا ٍ 0 5 2

 رس دا مرق و واتح شل مهموةردقلا دن ءالحوفعلاراصواوفع : ال 3 -

 نم غلب لو هن د وصغما ميىنافار ام اهلواحو ه.هذمري_غتناك اهاف نيدلا ىىص نيش اكهربأ ْ دصتال 3 ا

 هلوقك هب واطمهركسف ل" ا.كاهدراو د صانتقا 5 0

 قاهرلا عجب ىلعهب همتأ #3 لفط ٌلارتالا ف نمقاسو 5 8 00

 قاسوهو سمعي هيدفاو 2 قروهو ىدادق ككل 0 علاوءالملا اذهم اس

 رخالا نمملابو يمص رهاظوهو حارلا قاس ةيدوتلا نمد اولا ىعملابهدا من انشالتاق || 5-6
 ىفهل سدل نم كلم ذهن ا ىرهعلو نكميريغوشو نيدلا“ 0 اساسا !اذهنوك نأ ا

 ةغالملا نم غاب أل ئدتةبملا ذذااناو نيف ةرطا | ةاعم| ميز ربأ ةنكسشل اهذهو لخ دمتي رودلاِب انأأ

 انمضموا.رومىلوقي ىدشر بدال اةاضق دذعتنالو ىذدخا

 قادحأب اوقكستم كتاف 2 تيتا 3 يا ا

 قاسيىلعىوهلابورحتماق * قسواأ ا هقاسنع رس

 عوناا اذه ىلعا دهاش همظن ىذا | هةسعيدب تدب بالا اذهىفنيدلا ىصؤيشلا هدةءامبو تاق

 ملسو هملع هللا لص ىبتلا حد مى لوقودو

 مقالا مضا اوالقنو الةءرخلا ىف ه مضمم ناهربأ او زينل اريخ
 ا. 10015101070905 ا ا قلها نا تتهم ون اقل 2-970277759 2 ا اد 1... تاتا كج

 تاك



 هذمعرضخو ا د.هق «يدوىىلا م اعبامصأ ممم هنم نول:

 ىلوقو

 رغئلاكحص ةم١انةقربمم « اهس'اكىق اهرصاعا اح

 مون ارابداو تاولهلاراردإ ىلوقو
 ادوهشم ناكر ممل ءاعرانإ درع هنانرج مظل د ارعاش ىس اكبا.>ادغامل ١

 درو هلث اهدبا انور - 0 رش و اذهملاو ىلل اق « هماطظن ىلع انيقاستمقوا

 : 2 نم ل جامص ىلوقو

 تا رحيل ىلا تقريلو ءاعوو حاجزلا فكي نأ داكو « اماارال حش ىحارا دغامل
 لعق» نايوهو ريف ا. جحالماابهمصاولاك قرو + هناركىلا هامل انزاجو

 بيهن ىءهلئاو ردح جازملا] د ةعمود_كو .#« هضارعا ا.صق:سم نمش

 ع دق ىلوتو
 ه(اضيأوملا هلو« لاح ىردب سد ند 5 ىقءال ىم"اكب > ىف

 فةرو هعم-ىل اندم ط طسدب قارا تد-و * ىتا ىعد تاق

 تا هلقع ماتا هديل ان>-ا م ىلوقو

 لجتراامل ناطااا اذه براثا !ىلءامفاوقةرسو « اهءاماومت-نا مكبانعأ
 رادىلا نابسارخ دالي ن 5 بااقلا اوباقلان هق_ثعأ * وصاىلانمااىنومرحال

 حيصاو فس ىهو دزهلا ىكوقو
 ابو ىلغشت نفت مدوهو ى_ | لناةلاهنمتدصا * همث ىربأ تا

 رمت لك أب سابو ىظن || . لخاد هللاولاقذ * هارت ف.؟ تاقذ
 ةلهاداسفلاثءرو 0 يلوقو

 لبدالاو ةرداصمر ابو مركمأا|اههاو ف رظو فطا 5 ىتملاف ريوكلانبا معلا

 ل-ةقو ورع دقو را لعالو ةناال تلقف « ةفهةهم ةناب ىتماقو
 ىلوقو

 ىشمم اهقرطفكر والام * هراعش انيدلا ىئصاولاف
 اشنأامملاو مدهل تاق «٠ رك_سم.ؤاشتا ادكهو

 ىوتو
 بده هظذل مظن قبقرب 5 درر وهو ءاج ىمظنناوبد

 لل 07 مكتاسو « همح اولةّثستال ىدب اذا

 مالكحو مالا م , روتلاباهف هتدروأام ىهتنا
 ىضافلا لعلا عفترا نأ ىلانيداوملاو برعلا لوف مظنن مو نيم امهنعهلا ىذر هباعصا
 تامعاب ل: لاا هلصتانأ ىلا ىد منا اعتدت ئثمنم ندامتو ه: سا تدروأو
 عادولان ءنيلعلاَتْزز_هااهنمانأو ةبتا.ذااةباصعلانمءامماالولو تلقرصعلا لهأ

 رح هغ
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 (ىكو) اةكواجدلا رديابهنق اك مم سح 3 هل تاق عمدلا فكور ألاف

 ىلوقو

 ىديزنمصاخعو ىريغىلاوبصت « اهد.سيف اهتايقدقو تلاه
 ىداقتو ىدف ىذربد | 03 ىماادعت دا قتنيح تدجاف

 ىلوقو

 ىبتاعا براشلاةريضو « ىمالاعطو لاائاةطقي

 براشل اوبورشااتاتو 95 دل ادعب ةطقذال تامدق

 ىلوقو

 نييلامورهشل!ىفاكاما +٠ تاقاثتدقءاوهانهفادرا
 نيوبووذهللاو هقاسو ٠ تنّولت هتنجواذدعبو

 ىوقو

 هماضدوسالا ىشذتد# ىطظىلةمارب

 همارو بيدعأ نيب * هن يبق ماهك

 ىلوقو
 د رسغتد_جولا صاير ىف هما اوك ه ىلع يول ةل ار امطالا ه2 تب وه

 د١ اودوسنيعا سنا تاقارظاا ض- 5 ىلع دوسلانا هظدأول ااه

 ىلوقو

 هقشرة هام همهم 3-0 هادم نةحن اهل تأآ *

 هقلمىرس عمدمىئتباس ٠ هتامأ تحرك فلا نهتةخ

 لوقو

 اديصدسالا صخت» رهوهظأل ه .ىدان ىلا |ةمءادنوسفف

 اديوا١لاحر نم مو.لااناق * لاجرادبو-ل!ىاماولوةنال

 لوقر
 ىدثناجوربهلوع ادوذةاسظىدتنأ جورب

 ادصواذج مث همم ل_صوي 5 مولدرى يلق اد_صلالد

 انهذماروهىلوقو

 مسن ىشو ىتدقابا!توكش # اهظااطفو.سىعسج تلك ذمو

 « ماك يان. مىلةرثلو « اههجوو ل بقاكحاضاردي رأت

 ىلوتو
 ىللاقو هيديىدني ه انرلا ىلع ميتلاداج
 ىلئام# تاعامو * ىدننءرممقاامانا

 ىوقو
 هيد وريدغلانيبامددا لو # ةحافو ضعب روثنملاعمتيأر

 نون 0س سس يسسساسشظلل ااا ١-١
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 لوقو
 لالد فرعشاا لملب ىشع * هتيم هرفت مص أس

 ىلادللاو مانالا تمادام * اذكهىلقا تمدهلت اة

 تاءودنموثمدةهح قالحت رم ىلوقو

 راعلا فوخ كلذ ىلعهاذلل 3-3 راوالابةهيللا "المال .٠
 لح . هدلق ”[| ؟ 8 َ .

 3 دل كلذ مو العر راةالالزائمءرم ةيحلاو هه كداب « فاك عسا ىو سما لاه
 طا 3 َن 7 مم ن هورس

 ”يتاهلمسأل الزر لوو
. 

 ءاعراز.- هر
 71 ف" دق هزعمقنامارإ هيل كتل | 11كم تودان * هناعراثلهدرورهظادم

 0 ا اال ءادنو هناعنانا تلاقى منا ىيوق » هتنحو ىلءهراذعبددق

 هللا 25-76 َ
 تمفداشمكلذ- ىوقو

 -. -. - - ىل-ع هك

 000 1 صقرم ام طل هيققادما ناس ق[مطظلو ادأ مهبتيحأ
 2 م طالغ

 كرشابا طش ىلا شم حوكت ماسلا ن 3 «هتيح امانا فراتكاو

 ريا ليلا ةسق ىوقو
 ىاتجالاطاذاىنريه» ه نكلو تاسافرخاع
 0 00 1 (ىي) عادولاتاماىن-راطب « مالاراعثاتدشناناف

 قر
 ةرسع هللا مادإ ند .

 0 0 ةعاطأا 2 ددعسلاءدنساةىف « اديذالادلل تك
 00 ةمقاعلاو د_.- لكلا د.عانا * ىللاةديعانتْزفذ

.- 
 هر

 5 اوا تيب ناتو 53 8 ْ 0 0 ىوقو
 ه.لمأ نينولا عطق 1 اك اقحاذا ىدون_هعب « ضوه: ىجلا كارا لاق

 0 وم نم : 0 : 55
 تاكو ا اتكصارأ ى-مثاامهللاو 5 ىبحدقد_هلنم تلو

 «مادنو ط ىملا نب | ملءاولا 3 |وقو

 هنالاو ع حرا 3 هقمضو ىلاح هدهد ن هر 0 هقوو همم معلا مون تمر

 كانك ف رايتاعرو 8 هفقور اسقااد علام عمات » الئاك قلوو باقلارطق
 2 تر سا :

 ىلوقو
 "هذ فر مرإ 0

 نمهثاعذلا دا 5 4 ك 00 - يلا اههتبو ءائولا ل. ةقئارد سنرد ادام كأم جنش كلل ف
 رد_صم هللاو ىةدعلاب تا ه٠ هه.مهدعق طل كا لق

 لوقو

 اهيررك تال كذاك © لتاف ظل فاما

 | هّدرذ عسا تاق 8 اهركسنمتديرعو

 اهد_-انأ دبال 0 انرومى لاقو 5

 ىلوةو

 اة2:قكبلا لوط نمىبمدنال » ة.راجريغعومدوهتنتاع

 أ 279771707272777 172 ص سمس م سس سا مس سم سس مس م سم |



 . م تت كوقاقدالوالا
 ل
 ملا ثبخو تاتا 1

 اجلا ثوم_-طاا هم

 تبتسيسص و“ 5 اعلا

5-7 
 تابكلا زوز لقاعا|

 ىلوقو

 ىلوقو

 ىلوقو

 لوقوأ

 ىلوقو

 لوقو

 ىل اوقو

 ىركل ا ىف نكلو يةناعمتنان عاحدلا ىف ىل.افابرط عقتسأو فق
 ىرحاعسءترلا اًذهىردىرتا + اهلا ةصقر مدل ىرحو

 درشملاىوننمهاليو « ىلادللا ةلظىف تحك
 ددنملا ىلهت نمءاوا «ىدان تنجو ىف عمدلاو

 ىرايطصازعدةتاةةىاوس 3-0 ري نس ىذعم لو#

 :متيلظ

 5 قةناعو هعر ىفدشرا

 0 هند روهرمدخ نم تريصف

 عادود_:ءاورصنا

 تلاه كادىف اما

 د ادبالةسدىنوذح تروس

 هقدلا ن مىوتابهريصخو

 هقرلاو تارا انيب مي-هأ

 طرةموهو اهددقع

 طرقاو قوشلاح رب «

 ناحريغي هيج احب ارحم

 بار انعح رخأ اواي رح *

 ضار_ءالافعرشراديدقو # ىلل اذ هلمقد

 ىئاملا ىف كوىلتاكان « التاق ىلا فءسلعف تدسن

 هدم ىعحير- ىءانتو « ةدشهئترع املىل لق
 هدشدعب نماحرةىجدأ تاق  ى_:داذام قاوشالا اخاان

 ه لوبلَتلا ضرم ىئافجتم
 - اذا ىمآ انضر امال ثاق د

 ىوقو

 #2 دقو بح نمل سة: ثدءلط

 ل اذا لافوهءاقىلق رق 03

 |::تموابدومىلوقو

 اراب اريسكل !فوفعضا!ىفقلا
 ارادد بالا ضرع ىرادترد

 هئسح> ةطة:د1لاىف تركنا

 هّئس اركاتالىكد_2تا.ق

 ضران هثكم قطايف # مكملااةوشيزسعتذثح

 ىقوقو



 ةاجنحدمىفىلوقو
 ىعثو نارين ىعمدا َتَوَمَق ِ امون جيران محا تك ذ

 حسو حرهىف سانلا لكو * ىداو نانحالا دياك أ آتدو

 اضيأ هم ىلوقو
 هةضورىف سامة ا ىلءداز *« هريسعاومب ةاححرع

 ه-ةظ.غفركسفأال تاقو «ء اذا و ثم دذورغ ظاتغاو

 ىل-هانم ةعاجبعمماشلا تس ةفوصرملاا ةض.غل |نيع ىلع ل جرش # ١ فاطق ىفاموب ت اجو
 ىلوق توظنةهءاةمردق ىلعماقملا كاذب قرلياممهتم لك مظافبدالاو معلا

 قام- تثعنافاهت.اع *« تازاعاناءاشلاتسلوقت
 ىابت هنالال_د ادهم * تزرباو اهحرع تكفل

 تاقصااو نسا ىفةعيدب « ىنئافةّرمذ ريض ىلد_خ

 ةاجالبشسعو ةماش د ةهانة ورع ىاذساو

 ساب ارطةايد ءرهاظب هتمعو نعد ىداوفىلوقو

 نيريفلا يىلعة-طقناهان * .هلاو-وتةمنيمدر ىداو ضرا

 ىيعرجا# ىلعم هوسلدسأ #3 تااقوالا كانه اًنال>-ام د

 اضيأاه :رداظا سف اذا ىداوب ىلوقو

 هسلاقن ىدبأ ه_باقث ا بمطن» سان طىغم رمسؤانملاىداو

 هسذا:مىوقاذا اومولت الو 00 اوةلباو ارق اان نوط داكو

 ها .اعبنيعلا سأرب لوقو

 نيماا ىلءتاصو قاوذ اونو. رع #خ تاك 26د ْكءاءدانازئالو

 نءلاو سحأرلا ىلع تلاق هن ريضخو + اه ورباموت اّتءلاطو

 هداروم دود_2 #2 ىنناو ضورلا ىف سام

 هدماسم بش ىشو 1 هنودغا ًارذ 0-7

 اهفتكمو استقموارومتاقو

 اماةسول طوب ىربامو 7 ىري_دت: ىف تطرف دقو اولاق

 امىلءانرس>انمهاتلق « هقيرءاعو-تىسعري صا
 ىلوقو

 3 رشعلامانيبادبا « اذّوعم انها رجفلاب ترص

 نييسلا عيدب عماي روم ىلوقو

 ارق كم انموُءادغدقو 37 لد..:مهر هس ل* ءاوانرمع

 ل-ةبةفقان لقع وذاهب
 مشا هللادبا لاو

 < همىّتدصق ىدهفمامالا

 ىلأقو ىكورو ىرعتقفنا
 نءةفادصىل-ءىسفأو

 لوقاف نعءاخدتا ىف لادانا

 هذفل اور اتوقان صفا

 ىندريغلاو رف اردو

 فلوقا ا 1 د لع

 هالو

 الول هواش هك غلب الما
 ةقادصؤيدصوكا

 ةقامسياتعلا انهم |

 هللا عبق ةدقرلا ىرع لمت

 هكراشدولا نا الول ء.-طاا
 ناكدول هكرادت فئالاو ا

 هلفاقلا الاقمدا_ لاد 1

 زد هدعبواادغتلار

 اةفوم هدعو باكلاىف

 ىلا عت هللا *اثتاهنأر

 (اذبأبتكو)

 ىرمل ا موقاادم ع حام هاا دنع * [وستم هرعت 0 لاآ٠

 لس

 م
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 ب صحم مب 172: ١ ا فتم
 هلوق هدم نمو

 اتنموديلمالاوامصو الح ه ىذلا كالئانلنلانىرولا ساقو

 ا ةلختامو ماعلا ىف افولان نع -. افولا قل نمساق: لهو تلقذ

 تاضءر قفى الةسعا ارجن نيدلا با ةاَضَقل ىذاقانالوموأن دس هملا بدك 8

 . . 0 ا . دام: هدد

 اهظنو ارثتورت ل نحل اذا ه اك_ذىفهناو بغنو ه 1 هد
 هلوقب هءاحأف ”يسافاونآرقل « 5-5

 .٠ ٠.6 ٠ ا حب 5 0 82 . . .5 ١

 ارطقيذ_هلاءءونانرطماف < العلا ىف قرايامسيالا 0 ديناسا يدل
 (ى) ارثتوامطت تلقنانغتسنو ه' انرقنايثل#فثم ةرتفيلا ل د مالكلا وأ رن

 ها - 0 . 5 لآ 525 20«- ١ .٠

 لوقي رولا لها: مى ءالضنا !ءالؤد تاناءص نمىل لذفاستو ىو هر درفعشلاو

 مل برا جوعتشالا + + وقوف ايما هنيوع فا هشوادوج لل | ل ]+ و ب 5 ونام عام اهلوصارةو
 (ى) ىممهملاة سالف حرش لاطو *« تقطندق مالتالا نسل اهفصوف فواروت ر_ىلإ )

 0 درا تاكا د دك
 ْ : لوقو ٍِ ردو وارح ناد لاو

 ضماغرسك هيضراع تنم #* ادب فلوةب ببحلالاخ اا

 ضراعلال.ذت < ىتاقمادةف ه هد_مارغلابفىذرافانا رابطلاو رازبمزإو 55
 5 1 لاو
 لوقو كا ىبهتناو ب اصقلاو

 ضراعتهضراوعىئتءال * ىرهلوطاّوالا ىلعتمزع - ةقاننعةموإ_: 1

 ضراوعا١نمتلسامن كلو 2 ىّواسىف لة ردعلا ناكو ةرود اعأمسفةدق: ل

 ىلوقو | لاوو ناتلاوك
 ةَقدشمهنفد نمةقرب » تءجىعضراعلا ةربود ةرسكلل عر .٠0

 «ماهع 6 1 5 55 :: 5 ا ال 00 ل . حسا[

 ةقشرو ةرود نيتلدق « ىنناىوذ_ءايمالمالز | ار
 كوقوأأا هعضوو هدعانارتنلاوب
 فّرطموهو غدصلا لاذ يناجو #3 لددءوهورهشلا ىف ارانو تاانلاهو 77 5 اول

 فّرغلا سانا اذ_همهل تاقف د هه رراخ نمرامادب ماطانقمت هز 0

 0 5 2 را هوشلا

 : 0 كوقف ا عسال كا
 امصلااغأ اء ام ادرب االسم *« د-بألوتم با ارغنالوقأ
 افةر_ةندق هدربنم هرتمأ د "هلم قي رر# نمتشترال اقف

 ىوقو
 اريصأن ا قطأل- ل لاري كصلارذ_هةبحأن 2 عئام

 ارذعتءارتاما تلقوشعل! ىف « دع_ءماظ ءأريهلا لوذعلا لاق
 سا.,دقالا عيدي عمىلوقو

 هم> ةقرفدعي جمد نيولت « تأردقو ضاررلا ةقوطم تدان

 هيتاذاع؟ةقوطمتدغف 5 تاخاين تديحس أن هنن ندا
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 هلوقو

 مك ادا رهظاو مولي * نمىللاةف بحانءدّردت

 ايزو جلب يآ مسج سأل ب بيبا كاداحا

 هلوتو

 لهاج هنأ ل مادىوقا « هرقفعمنيدلانالقهمت
 كيلع 8 « «ىس -

 م م د حىرلا نءالا نةفات لئاطاهتتام عقاعق ٠ هقوفنءلقدلاب هوما
 لدا ىف كالو حلل وزيد

 هلوقةفرطللا هطارغا نمو

 ىواذهنو>امو »* يىلامهتنا لاوكحا :
 امهةذتملام د هصخر لالاو

 عولأ-طو ةلزنب 3 ىعدج ىةسلا قراطدق
 هلكأنلارأامو كيل معلأاو

 ةراجتلا امنا ةشسللا نبا ٍ ىنامركلا عوج ىلعه تك امبودو هلوقو

 آ
 ىزعيام احم تفاوذالضئاااها ٠ دئاوذنمهترطساملترطت "لكجالانبو فرد

 محمر فورم تاك * الاو اح الو ئذهلم .ةرطفكي لف 8 ىرطاان اهتمت رطسامهلنذ

 يدا و رطخالداد

 هلوتو
 ّ درصأا

 ماهطولااو رفسال أر ْخ نيربالا صا عورشلا لع ىوانالو مالا ٍلءىف تئبدق

 0 فلك نا شين (ى) 7 ريثااو ناسحالاب ىْزا * رلا ىلءاذهىفو !ذهىفتزربو ؛

 نبال ىرخأو شيمي لكأب ةوقنايلظعو نم يبقي
 انيعلا لوذفاورا تامة مثلا ىدزلا ادق ادقةباعدلا ىذه « عدماوهعبطالا شا !!هجآاي

 ا كبسواذ_هدخ ىدست ةاخامىهن اصلا ب ول * امي جش ال بيشلا اذه طوبخو
 تاصفالف كءكون الا هلوقو

 ملعأ اةمهىتفااتحل ريعل ١

 الف هيلطىف ه.«عام

 هدلانو هفراط نم

 كلو نيحلادالاعف ىوشو * تب تسلا

 ا (اطن) قبنامو 2 #* ةد._كثمانوس بف ىتم

 ملسنا هلوقع ونلا اذه ق هللا هجر كس شيلا نيدلا ردي يشل ا ملظت نمو

 ةريسافتو تآزملا هردقن سلا فرشفق « لج جودي

 اريقن كاجال ارمقف هدلاوىلا هردب ل ديب دوب #* بص لك هس ف

 ثاطلسب كنئث>- تبان لاقو 00 مو بالا اذهىفةلازغان مهيترةط ىذلا اذه

 انهو اولح هتاف 03 نأدعي نقدي فاو

 ارح لهو ه2 ءاىفىر كي اوه كلل تذدقف

 ناشمعلا نا عفرب ى مما هياك نملاقو
 روهدااىدميطثاللا ىذرتا « الوم هب3خ فتانا لوقا

 (ى) ريرطا لشم ةسحب كانت * نول كدَع سرا اوعلافد:عدف
 ملأ : آ*ب٠يدلاوريارصلا 30 ضر“

 ىيوزخملا ىيمامدل هيا اردب معيش قةهوقدهلثمو
 موظالاوروث الا ىلعّر- «٠ هماكح»ء!قراحضاقااين

 © موُرخملك فاسةالداقناو 5 افوىي حاط اذم ةعب رمذا ا ناخ
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 هلوقو

 ىستهدخردبي اح سوقنع » ىن_ةّدرت ظعللا ماهو ىلذاعا
 (ىسق) صقور جنا نمىل لاا طرفتساك « اه-ىوهاا ىف قاضأ عطتستنا

 هلوقو

 ىضرملاامتيعأ قوثءملان ترا 0 ةطورب بمحلارازذا سنالو

 اضغاهس رن فرط اننا دءامس « *لخةرجدرولا 3 تءالو خوجلا هتراهلظ
 هلوقو - عوجسملا تتار

 اًلصاوامو ماعاياه + اًاملصاو هنس-ىفاعد.هأن هند وس تنالالا رك ل

 قتمومحفو ماتلق ه هنا ثمىف فمص لهلاسقف ةسؤشملا نبا اهتمهن[

 ةرتو ]| <«-!ىنعم نم

 تتثتىءمهلاو « ىتلصاو قبويحم ع ىلا ةلرهستتو مرقلا

 تفتر تزال |« اع ذو ع كلقتادو دقو مركلا! هللا. 5

 هلوقو ||| هه -بوذف لوتإلا 0

 ئداؤفمارغاا ىذرب ه-تةلزنا « علاط محك داقوب ببحا وسلا ن ملا اكافعرسا
 دافولا ب كوكو تلمنا « ىلذاعدناءثالفباهشلااناو هندج وفناثلا ىلا ن 1

 ىءدو سوسلان مم
 هلوقوأ|

 2 1 1 1 اك
 ناماودادأنمفوخ نيب « امدقءانولب ىوهلا لهن ؟رك هلا سيل ءهلوق نم

 )ف تاوأو تعرتأ دق سكي ه نيح لك ىوهلار خان زشو 1 الو ادن هو ركب 0

 هوقو هل
 انماع ءايتشا اذناكامدعب « ىلاطتلاانمعواشنذماشرو مركشلف هلاحءذه نس :

 انمعواذماثالا تحت هنم * انارأىت> مارغلا انلهجو ديا

 ةوقعأ ا كشر
 كرا ىوج ىلأعسرلا ىف * اس رغ ىنتفلتو ترس لوقأال نالذؤت قي

 كرادو ىلتعملا كل_هدر ىف *+ امارغتقرحااثحشغا ىرقبنكسجإو ى

 هوقو الفدتلا اثم نوت
 ل الدلات بوح لج مردي و

 ىلاديهاوهوملبأ ىنا,تهههاذا

 هلوقو

 ارسىذلا لاصولا ىمتأ كل * ىلذا وععمط اذا ىبمس ىلا
 |ىهالو نها «ةمامجن دار 5 ةعاطواءعمس فنا !كندقتلقف 3

 ةودو

 ىلالح مارملار لنا قب رندو *« هلاصو بيطب ىنامح فرهاو

 | _(ك) لالمو ةوذجنءى_هزنو * ةقيرو ارم نيس ”اكل1ىلرادا

 هلوقو



 ل

 دوةءلاىن داق * ى>لضفلاقتدزدق

 ىل“ ١نيدلا ناهرب ىلا شكو

 لصأو عرفباك ذاسئدو « ىصخع سيل هفورع. ان ريسأب
 لح از زعلاوهادهتلق « ازعل # ىرول ىفال_عذم

 قرافلا نيالا باه ىلابكو

 قدحال نءهدو1 سدل لوقو # اقاحمظهدىعخأ ىذاللق

 ى)

 (ى) ٠ اتامزلدأ حامسهتسقنا

 دئانمهااومولا ىف ل ىلع « اهدوقعموركلا تنبت دقعْنُمل
 دقاعزوللاووهالاءاماوأ ىلع « اهدّة_ءل ماةملا ىف دوه ندذف

 هلوق هنو<#فثاطا نمو

 انس-دازْئش لهم ىلع « هئمتودنهد ود ويد

 (ىما) انماوافوخىأرذالزناو» ىربأ ف افن بيقرلا ىنلجاعو
 بئاص- نم هللا ىور ىنالَةسعاار جنب دج-ا لضفلااوبا ةمالعلالاعلا يشل اان د سورا ااستو

 اذهل ةطساو نوكي ناىل مروة رولا با. ىف ىل اعت هللا هجره هذل همظن نمهارث ةسجرلا

 هال كالاءز هد وقع فاهمطثال د يءاا ارت ةئاوةسا ارك ىف ركل هطكلذ باكو دعا

 هلوقةساركلاة جايب دف بتكر
 دعقدانءم قارا ٠» هعل اطا لمان

 دسفاي.عددة ناو 5 ىنرلا بايه فاو

 هلوقو

 انس ادءوممهسلاوسوةلاك 8 هبحاحو ظل نمتلاس

 هلوقو
 ءاتنلبالت اق ه ءاناقمهتمقسا ه هانسدارق *+ ىفقشاع نءاولأس

 هلوقو

 اناضربز ذةعضخاو نهوقفرت * ىللاةذ لوسر قامحأ نم
 اناوهقاذنيسح ازيزعراصف # .اني4ناوهلا ىساقق ءاعمكف

 هلوقو
 يبامداعف ءاذ1-١ىلا داعو * ىببح ىلصاوف ىودج تيدض

 باوحلاّدرنمتيذانأ اهذ * الكلاك الاصو د_عاتلقذ
 ساينقالا عيدي عمال اوقو

 هريس ةعرسر اك اوأراا 3 ىبمادم شيد ىفلذاوعاا ضاخ

 هريغشي د»قاوضوىتح ه محاوهرس نوصاال هت

 (ىبىوخلا)
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 مسقبا هجوناراتخا

 هكيمألا نيب لادا تحايصو

 عالعيدزتلا كابلي

 ىلعت . ل داو نيلاتا

 هعفا نأ لما ١
 ار وزت 7

 يدادلا ٠ وع  را

 قاعد
 هللا*اث نإ

 سود -هلاهفدعإ

 فرعين ابحأ ناوى:

 معىلع اهلص اهلص ”وذ ثيد انه أ |

 مالسااو

 *«(اضيأ لوز
 0 امالا

 ةنجدا هداوعم رجازلا لور
 ل نءهصصأ(. هدأ

 تو ثاو انا - فيا لاهو

 كلداةراهطو كلقعةنا: 5

 نضفلا كسلع . 7 .



 نيبهريخو هبلا بوتكملا
 وا 1 ه«نءوفعلا

 اهداص اكن اف لاما فرعي
 انذاك ناك ناو هوكح إف

 روزملا رامخاَف همدق

 ىلا يكف لاما فرعت

 فرعينأ كلانهدإ-.كو

 ترخدقف كلذ فهالا
 أ همكحنبب باَكلالدوم
 ١ فرع ه-هد ةقاراو

 | هتامدكرسالالاةئلاحلا

 ا لحرلا اًدهىف نورتام

 !لاهو برضر مهد -الاَقذ

 | ريمالال اقف باصي رخاالا

 'هقدصا ناكل نمارخوا
 | مدصنالف ةيكش نانعلا

 || هكدطف) ةروئموا ةمركم
 أ ريمالا كا ذوريشو ريمالا اذه

 2 وق

 بم اير

 ءانلا لات كا
 جا ةيروالفهلعو

475 

 هبجاحو هديعل ل لتاقادذهتاقف

 هلوقو

 ىلا نامالا ف هلثمام ٠ عيلان تنا ئيىنسما

 ف نامالاة باف تنأو 5 انوخ كاف ىديتفكف

 هلوقو
 اًضرف مبصا '"ىل-ع هاوهو 5 ىذِس + والاس#با زيزعو

 : (ىض) اضرألذلاب هئمحاصابت هرص + ءامملاجلاون سلاف وهف

 ٠ هلوقو

 بركلاع..جباةلانع نإ ه٠ هلصو ن مفاصوأتدساثت

 ب رضلا فاشترا بصلل برطد 5 هرغث نمو لمه-ت3نا ىف

 هلوقو

 نيملاف بملاسللاباق ٠ اءقوأامه كيراذ_ءامال

 نيه الب ماه دق كيفذ 5 هب مه ساو ل_صولاب هد

 باطتسالريملاو ةدو# #3 قو. هيراطعل تاق

 بارشلاىفاربيفنموتيذ ه هب مارغساك ىنتيقسا

 مرغمالىدعلا هيفباطدق » بنشا ملم هدم هلل

 ملا فلازامىوولا بر « اومدمنال ىلادَءا تاق

 اق مترةفىح *# كارد. || هلماق

 ىلا ىذهتاقف 5 مقر دباب لاقو

 مادهللاقم-سو هللا فرط بكر اشم

 (ى) | ماجلوتبمكل ه ىانعحامايزثاو
 100 غانمو

 باذءس'اكس الاّ سأفىفارو « هلام طرق نم ن-ل_ه:لوقأ
 ىلارت تناو لام و د كناف ه تذقانت ىرمعلاذها كافص

 : ,هلوق ىسينتلا نيدلارصانةاشقلا ىذاق ىلا هيبتك امدح ادمن ءو
 ىغلاتثروأ كنمدوجزونكب *« ىلاطمتاضةلا ىذاهاتاندق
 انمأ دوج بانل امعاد ىف ٠ ارذ_ة مولظلارهدلا ىئئاخاو

 رمعلا ىدابم ىف دوةعلا ةيظو الو دقو هلوق همذ هحبنا دم نمو

 دوج ولا فهريظن -* ىقاب سنلاك احاب
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 ىنمراصق همف « ىرج لدروناك ذا

 1 هلوق ءةناطل نمو

 قاس حارا اهنا نءتردفااذا 5 عاق تقلق ىومولتالالا

 قساوىل لماق هدينع ىمارملاط»-ا ه« عزكمرهلا نمره ىلا ىو 1

 هلوقو

 نسهسمريغىدنع موللاو ٠ نسحتسم موألا ىفىل كركذ
 نلت لق ىوشلا تكس نإ , هنول فان رعدللا قدك

 نيوضملا نسح عمهنوحم ف ثاطأ نمد

 ىلاحصأب هوع َرأَق او لاقذ * لاعاعف_ص ه«تعلخو

 باهرلا ىلعناهموقلا فكا « هتعزاوليقثلا للا اذا
 هلوتهضارغا نمو

 اناكنأو زعدعب نم انللذو ه« هلام لب رهدتنعت

 انادر ا وانملع الاذاررعو 0 هريس فلات قثناو اسق

 ةزجسهمسا ميلم ىف هلوق ىنتملا نيدللا ع نعْشلا هسفنل هظفل نمىندشناو
 قالب ىفرظايو ىلئربو « يلام ضعي زو دي ىرت
 (ى) ءاسكلاوةزج نيب عجاو « هامل نمدريملا ىتئاو

 هلوقىلاملا ىو زا ممامدلا ني نيدلاردب رهدلاديرفدو-ولا ةمالع ف ثاطل نمو

 قالألا سا ىف نو * "لوم احدلاو هلتلق
 قار ةلان هيتعدل الو هو ىبيحا مصل اسطعدق
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 هوقو
 درفم نسا فوهف ىبح نساحم * اودروة-.لاناوبدب لوش

 دروم تاق دحلْلا كاذو لات «* هدةلماع ناوبدلا فتددوف

 هلوقو

 اهنوكنسملا عدبأ تافصتدنأو 5 اهوافص داز“ رح ةنجوفو

 (ىن) 1امنولو اهاقص ىلالابانأ ا ه هدهج با نع ىهنب ىئالعدف
 هلوقو

 ارفسا!راتوالا لروح ع برطم نةمىف لودعاب

 )ا( ىرتو هنم عجست امدذع ءا .رطو_دئمفطءلازهتك

 هلوقو

 هيدا نسهر بلقااو هل تاق خاص ىو»ناشحا اذا

 هلع ىسَقن دعش ىرثلهذ « امتاح ىرأ كذ ىلعفا

 هوان حةتكنل اداز دقو

 هيتاره نم فاخو ه ىتشاناك دقوادي

 (قسو)

 ىلاعتمتإ

0 

 نيبملاعلا مش



 ىركسفو همف ىرظانرب 5 ضرر راهرا عد امرا

 (ى) سشنو هدمبمط فرع ه اق-حاورالا كعسن تاقؤ

 هلوقةف.طالاهضارغا نمو

 احا ماركلا -# قرش و * اغبلا نم عمي مت ىذلاةصم

 ا تاو دو را رم ب رت وعفا
 رسلان مهدوهيهدل او خيي همنا دم نمو

 رام مال ظاادرطامتءقبو ا احل اك لدوعل ىباا تده

 رافسالا كب تمظعدةلىتح هأكادمكنيتكلانوطبتثلم
 ةنسح ةيدههىدهأ د قواضي أ هش لاقو

 ارا قلا فرعا تنك كالولو «٠ تدهن ا كائربف تهانت
 مداه دبعلل نيلالا ف تازالف ٠ هنسح لةءااريحام تيددأو

 : | هلوق هتادهز نمبمتنو
 اضرحو هلالا ىذربامل ىتاعد « هناف ريخ لكىشتا ىرح
 انس أ طنا ىلحالا تكسماو ه ايئاتتهلخاو ىنذنع تعاقأن

 بدال ياو ز ىلا دكولس نسي لد ىذلا فراسعلاءافولا ىف نبلضفلا ىلا زيشلا مالك تس
 هلوق هم ربهللاهدمغت ناهربل ارهظأو اءامحلا!هتءحيرخاف

 هقادو رقفلا فرع #* قءملا صلا لددع

 هقافو ارقذ اكشاح ه اممم رخاف مكسلف

 هلوقنيمذملا عيدي عمتي روما !بامف هناعرتخم نمو
 لوعتمفرطاا ضمدغنغاالا ٠ هيسمّر دف هءاو مداخام
 (ولولعم) لواعمحارلا لوم هناكحص 5 تمطتنا ىتل ا انانت عمهقبد و

 هلوق هناعارتخا نمو

 اهازئاهيف صاالانومعاىرت ٠ ةعحجج ت اذ دج هشنجو ىلع

 (ىجىح) اجاجرادعلا ناكر نس اسف « هرادع ةاج هب دسدر و ىيح

 لك
 هاهس ىدامت دق نمى دينمو 5 امببعمدب ىعت امرأ

 ممافطعي)  ءافطعي لو هالي لق ه٠ تليق هن ىف هأسأ
 ٠ هلوقولثمو

 ىاح مطلا بذعتسم « قير فشر اهتااس

 ىورتلادسعب تاقف ه الاحترا نفصفتلاف
 هلوق بالا اذه ىيفهتك:فئاطأ نمو

 امسىلتدادزاف « ارعش كدخدادزا
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 ىلاءتهللا امهحرهللا لضذ نب هلا د هدو ىف هلوق ةسرغل !هضارغا نمو

 90 * ةحمهتاءداز د_قىدلوىرا

 اين هنود هللا لضف كل ذو 0 هلدامتنواث م حىبر زكسأم

 قانا حرفا ارمشالا ببقننيدلار فن ديهشلا فةلوق هحادما عّدادب نمو

 ىذقنتال ءام_هذلا هلت ماد يآ ىرولا فهك نينار هي بان

 ىذرلا في رمشلا لاذ هةلخو »* ىضخنرملا نسا فد رشلاوهف

 ةوكردما يتلاطبأ نس اي

 اوزافةداعلا لولاودق « اسانا نا ”ىبنلا معنباا

 زاحم كاوسامو اماما ٠ باىةقمش+لا فلعل تنأ

 او نمر

 رارقالا ىوسهمف ىداذئأم ه فدو تفقو اذا هانأ اوساو

 (ى) راقلا هيبش اهف ىجعاطتو »# قفط ديلا 1

 هلوق هتحرب هللا هدمغت هللا لف نءنيدلا د هدإو نس[ نمو

 ىلقا همق ثءرا ى كن تددمغاو

 (ال) ىلتو توتدب » امه_بظءللا نمر

 انمعالاو م-متاماه « اب تثيعدقو اولا
 انةلاوفوملا نيو * لف اناقلت تمرنا

 ائمم-هلانلق بولطا امك ائمو « ةروزبس.ملانملهنولوتي
 انصغمهلا ذل ةزتهااماذاىك ا< ه« اموهدق ىلءاوصوغانلاولاّذ

 كاب ىوهباك هعتمو ٠ ىلا لظعدهللا قع

 كسماوهر تحرك مود * نءىالومادصلا كو

 امرغم قعم ى مذ دق 9 ىتثلص ىبم + ىلخ لاو

 انوارغشيزافنا تلق « هتلصاونالوب له لاق

 تسو ىوهأ| لهاتيلس هغادصأ 5 ر-ةىفريسلا تد_ةئنا ىهنالا

 تنو هتان و ىلع راذعلا سآ » اديزيس هنعىرابطصا فويس تاك

 هلوئو

 ارافنلااوداز ومهقاش ار# هلا اوقااةداسن ه ىريجم نم

 (ى) ارا ناا مح ىفاذه لثم ب اولاه هو رينا عمدلا لأ

 هبيعس رص وأ جرتلاب
 تاملعمذ هنهو هكرادتيو

 تام اقم نم ىلما نم

 هماقم ةثامعراةيذكلا

 نردماقملا 5 هال

 ىهو ى-ءءالو اظفلال
 قءةحرشء ىلع اهتمردةدال

 0 كااوهبويع فشكي
 «*(هيلاهثع هللاز وادع هلو زو

 ادجودم لا زيشا دوا

 صضقميو ماظعلا ضعي
 فالخالاك لتر كذا ماظنلا

 ماش كلا
 ىلاللا كاتو ناسملا

 هيداحت" انك امو راصقلا

 ندهعزاذتاوُثن دحنم

 0 لادد»

 تومأو تا رس عطقت ا و



 رشنلاو تالاف اومظطانتف * مكقو :ذهءايدالاريث عمان

 هلوتو

 اصصخدتنسحلااهعذا « اهلاخ ةقوشعم اهتفاع
 اهرااعَو ىل_غاام هلل 0 اهعمجأبو ىلاغلا اهاصوأن

 داحاو لافو

 ناءفو ٌرسفف مسحلاو حورلاب ٠ اًميعدق فو شعماب نيءاوهلا نا
 ؟ الن كلو ثريم لئافل نةكفروصقا اب تشو مسالا « تان دقدودملا, كدت حورلاف

 انمضمهلرقو || ل امورك رمى
 م-هلاهيلازن و ةرهنكلو « اهمهسباقلا قشربىظهلّدمو دارسالا كلت ىدع
 مه-الو بدصن اهنمهل سدلو 01 هرع عاض نم كمل هسفن ىلع او راتسالا هده هاو

 الوأ راوعلاو راعلا هئم

 هلل راسه نع هلع فلم
 رهتعو اندلما اهف انلع

 نم اني ورامف انلعحدت

 نم ىردنكسالا تاماقر

 اهاوس نذل نإ هلوت

 و اهاهتنمدنعفقئاناو
 صارال ماما! اذه فم

 نتافداناءامصقو +« وننءبو.للا ضراع

 نسارغاملوح « افطاداز دوو هش

 ازمضم هوم ىفاوقو
 راشفا امالكعد با ىوهىف 95 ىلام لذي ىل_ءىمالا تلق

 راسبد الو م-هرد لدعال * ىو حاب اذ سلف ىلعف

 هلوقو

 قكدهال- هيقوهارم ه هتكنذا عملا ىلا ىكش

 قس هتماءا.اكحهو 3 هر لع هلساثب تامامر م ىلع دعيت

 ةرتوأ]| مضرعم تانرتقمزشعوأ
 ارش حارادجو ه ااصةرخن بس هد ايايشزيشلا ىهشاو « ااطوزيلاركم رامغلاو عامسإلا ىل_
 هذععطق:ادقو ىردنكسلا حا ءاحزاعهوتو راصنالا ىلا اهاده أو

 امسللك غنا تلشولههنيعب جارسسا|تنا * ىقحا موقلا,ثمحر_ع.دكتاذا جارسال لفأ] تناك ن اف رئاسبل ١
 همفهلوق .لثمد هدخانوأ اهخزتالو اهل

 امجوىذلاقعإل ءاذو لوأ ٠ هبتنافىربأ ىرتشا جارسا اذان - ضرخعي نأك اهممتالو
 ايدتناوماهاماذارانملا لثم ه اذوحارسلاب ىدتو ىرد نكس انئالماىلءو حدسقلا

 ىرمعلا عماجلايالسسأشنادقو رب زولاو ثنا|نب بحاصل ا ىف لاهو
 هرزوىف هيدازةرازو » قنرااملوشنلاطقلا اثنا

 هريصموب «-ئءاغللاق ٠ دقو ال دس ىرمعلا عماجلاب

 هرعق ص حسربهريز و « دساف هلاح لسساذه

 هلوقةعبدلاهضارغا نمو

 لود لك قاطماؤأ!ءام ه لداه لاجل نامزلاالول

 ىل_استلابو رودلاب لودي 8 هضاير ف تالودلا حصاو

 ندور



 ءو1

 يععال لاطملا د_#وا 5 مكحدعؤقز رهف لمحت ناف

 هلوةبابلااذهىف هءاهيا نمو |

 سرعت ى أر تلق سدس شومج « ارظانحرليقافز رتيلط

 سيسب قياىفا اوسيلط ام ه ةطاسقماكحلا ىدناول
 ووك دملاىسعنيدلا فرش زيشلا ىف لاقو

 اسئرمهفتمشام « هوحدمنمو ىسع
 (ىسعو) اسعواريجسن كسا *« اسانا تأر امو

 بيحب رهاط هوقو
 رهاظسانلا نيبثحلا اذهو « ىكام عم فاش لداهت
 رهاط باكل ىلاملا لافو سة باكلا"يفاشلا لاف

 : ةلوق هنو فئاطل نو
 اسوذنلا ىحتولخ « ىموم ناليلاأه
 (ىءوم) اسوملمعتستلاه « اهيف عنصاام تاق

 هلوقةير وتلا بايىف ىءوسل اهلا دبع نيدلا لام يشل سات نمو

 ىرذعوهو بلا ىفنادق 0 ىريص هيلءالارغىوها

 ىئ :رسأب «تسصصوام حرف - ىلاق هاتلقمَت رساداق

 هلوقو

 ادعاارهظنتامفاعضأ ىلروظأو « بحاصوهو ىلنيالا سعشنو اهي
 ادنلا عفترب سعشلا عولط دذعو 5 علاطوهو ادنلا ىعبا هبتلزت

 هلوتو

 ركساواطاغىدعوعرقا » ميئالذننعسفنلا ترجز
 رك ديال ثاؤملا تاههو * ارارم هلع هئركذ دقو

 هوقو

 هعاس لك ةبانللاىلا نحب .» أيرحاصا اعطقا بنحت
 هعانصلا ىذنعهنك اودارا « الا لصولا دعب هوءطقامو

 هلوقةير ولا باف سذاكم نيني دا ار غش بح اصا نسا نءو
 تةعليقتناكو ترب » فش ص هم ىلأد

 تقر ثمحنماهتعطقو ٠ اهتفشرو اهيل
 هلوقهنمو

 العرعشلا هم تلخ دع .٠ اددوتمهذا ىدافم لوي

 الهسوالهأ مذمهلتاقف .٠ الها قثعلل هذ خ فرعيا

 هوقو

 رطعلا اذشىلاف تخت“ « ةفوفلمادشا!ةرطعمتراز

 برقا نأكن مرك اذ لهو
 هدذهع

 لا اوحأةثالثوا| ارهش ن5 3

 بأ: هل ءصق ضةأ ىف هلوز»

 * (اكزداولئاركب
 نع كب هللا عّمأ تاأم
 تاقو هرعشو ىزراومللا

 فاىئرولاّسب همفدح الينا

 اسحلسغلا بجوال انما

 صني د درس اذا اًنب هما و

 ىرمهاو ام ةراهاملا
 ناكول نشبلانيدهنا

 ص رأىف اًمسنام 2

 ن-غنمادئجام نينرعوا

 نيره_ثاناك اذا كلذكت

 را دص نع اردصي نا دعب

 امسدوأ عبطن م اعطي 2

 انوكيوا باقلاه ىلع
 نك-ل لة سفن ىسن

 دو تفيمرعاشلا
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 ارعشملاتيأامو عادولال يق « هّد_شةيعك فوفالاختابق
 هلوتو

 روعذملاكلوقتىهوضحلاب « تال-ءتن اهتدوار ةعلمو
 ىرودو دعت تبلى ضاوك « ىكسااهل تلقنلاخ عضومله

 هلا ةءاكحوهوهلوق هنو فن اطل نمو
 نياقي كسفدا ىتح « ىئفدمقةورفقااىلتلاق
 ىمع ىلعتلقاشغ تلاه * ىهتفنام هلئاءاهل تلق

 كي 8 فهددعانا نإ تشل نيدلاردب عيشلا عم هنو نمو | ىو 1 هد# : 0 0 « (اذي اهل

 انك قنال_هلو »* الح رك ءاللذمدق 3 ى"نءلقأ ةلزناا قص سبلة باوذ « ىدكملا ىتشنلا ةعلا رب ف

 ١ ١ ١ ةرأإ]| . - *«يانآرمتالا
 ىنبنممأس كوىلاقم * اوعمما نميهعلارمشعمأبا ,- نس مداد
 .٠ هلوق ن**©”اىعثر دصلع نم ىكتشلابراش ل ءاواوبو « شيشحلا نياك ؟اونعلافالا مات ناكشاالو نريو

 هروعُش م بهارلا ة.دلك ه ةمل هلرديلا ىكتشنلا 0 3 ىدلو .:: ص 1 أ ةعاهججلا نا

 هرونا!لمعتساف هلانلق ٠ ىرولا اذدرعش أ ان لاك ررغلاو توا
 هلوقء 2 ادمن مىيصقلو كزهل و دحلا ىف انفرصتو

 5" |[ سيعلافاطعاز انءاَقتو

 سطل او راهولا ع

 ةرشعلا ىدث انعاتراو
 هربشقلا قيقو ن املا نإ
 ادق يلي نا اندعادو
 ددرلا سن ا اذا همد اصر

 هباون عسمضتال ل ضفي ىل دو 0 ةوالح نم هب كف صب أن مت

 هيارقىل-<نأوجراو بارق ه هل ىفومراص ىنالناف
 1 ةدصق نه هفاوم ف ىسعره نمو

 رهشداللوقلا فئطغو * ىذةانام هبواعد عسدص

 رجا ام-ميأردا لذ 5 هنقذفو هسنفتركشت

 هلوقو
 لاةةالوءاطعلا ىفرثكو 5 ىلد>ب>رلا بانل برانا نمانخلاهتو هاحيف

 لاهفوأريك دمعلاراه ه ناك نم ىلهسطعتامو لبأامرسيالا لبق
 . هوقو نا دسعل نم نع ضو

 ىسماو يون ىفدربلا مأرب » وكشأ هلال ضفنباايكالضفا دهعلاض قال
 س:.ددرب نمز وغلا مورا ه اسعم شاشلا نوكي نأوح راو

 || هللا! مهجر هركذى ' الاراطعلا نب نيدلا باه مشا اهب رمصعو ىسع نيدلا فرمشزيشلا
 نوبعةزغب لزاغيامعسطاقملا نءمهاازغاىف دال ىكدثيلا نيدلاردب يلو ىلاعن

 نبنيدلا باهش خيشلا' لوق كلذ نح ضرغلا قوذ ىه ضارغا ىلع مهل تءقو نكلو ةيدوتلا
 راطعلا

 بعممتومثالثود_-# « ةعررا دالوالاولاطب توصا

 ناد
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 هلوقب رصعل ا نال ذيف هنارقأ ىلع هععرب لواطت ني زمان نيدفلا سمسا ناىرمعل ا

 ناهصشا!نملسو فومسالال ه ىلءاطسلا ةبارلاو رعمأ انا

 ناّرملاب عملا مون تيدون « ىننالذادعلا سعف لأب
 ناسل لكحب هسف ماك ٠ لفس كلا تةنامئاذاو

 0 ة-فتعءاص عقوت م فانوطاةوط_بمظعمارهق « ىد ,رلا ىلا قا تامعمهلاختف

 ا : ”ةهادوا ىلوق هءىل مراعي س>ةسور هل اًةاجح نم تدتكو

 يلامس لا ناسرفلا لئاقم ىلّكف ه ىطةنرمت نا طلناىفانأ

 تا . قنا عملا قرةتىف هلام » درت ىئتاذاىاوقو
 ةيدعاو عئطصا اذاهركمأ ناقْمْس ف قوريلا فم -بلق « هنمراص لب ريااكىناشسو
 ثنكول هقارو ا نانا هالعع امل حاص ٠ نكل بسن. نيدرللهحر

 قمىلفح امريذاعلاع هلوق ةفيطالا نب زملا نيدلا س عش يْسلا ضار خا نمو
 ة-كرشإ قحرملذ ةدر قشاعةءاصهنم ه اممرفةاودلا لج
 دوعاى حلوم اور قئالب رايدلا لق « اتتأامنذاتلاق

 لقعاناطمشلاو ار 5 هلوق هنوف ئاطا نمو

 اذهب هيلا سوسوب نام نئفانانا ١ نانا قات
 كلااناوكاذةىدال وا ندللاءاحاك ههوهللا ضد

 نب ثدرو دءءءلازمشا) 2 هلوةناكرلااهيداتراسىولا هء.طاشم نمو

 دقو تندم موقلاءالؤ و هاربدتن٠”لبىعارب 4 « نم دوملا كدضن ةاودانأ

 ثودومهراد ةمفوذاوإ. ١ هاودىناف رة-هاانمءاد » ه_سممزنم ىدود> ىلءاولد 1

 نم ىمصصسءلف ترد_ةام هلوقةثمطالا هضارغان هو

 موقلانموا رك ثعز عزا ىرزأد.غلاىراذءلابادلم ه ىلقمارفريسةلانانلزن ْ
 *«ىم | ىلعفرسصملو تل ارذعوف اول اوىداؤف « هنءلامردع7:ناالف

 نااهبف فرشة اره ه.ربو ||| ننال ىناشقلا نب نيدلاءالعةاضتلا ىضاقانالومو انضشلهدشنأام ةءرتفلا همن ا دصنمو
 ىلاعتهتناءا“ هلوقةضم ف فيرسثل ازاخلا ىلا اهس و ءقثمد ىلءيهدقو هدكي رمذ هنلا

 دهاش1!ىفءاودحرمشنت « قالعلا سلملا هوم

 د_ءافوهو سائلاب ج و * ىطعءا:ىئقاذهلوقت

 ه-برةوقوهو هتظؤحو رب ةا | ىلع هنأرقامه ملأ نمهربق ىلع تكح», نا نيزملا نبا ىهأو

 هللا

 قرص نم لاب ىلحالا < رك تلعن راينا علك
 قيرطلا ىلءتوعنمةحرب « ىلوأتنا ىلاوملا ىلوم اذ

 ىلاعت هقلاهرفرةيروتلا بايو ةيلاعلا ىسيعنيدلا فرش شلل هتررقامو
 ارهساىت- "معن ءهويض ه٠ احدا تش ىساشم.رأرانأ

00 



 اعاوىلاوسرظتني مأ طانإ
 همدممس إو هتلم موي هئاآس

 هسضاقاو هتحدم نيح

 هياهنتعمت او هننات

 الك شَلَو 1

 لكالو قط لا
 ددأ فانظروا ىنفعادرلا

 ع

 امناالان مولا ةسارفهذهو

 الا فراعلا لمحو لطب
 فدع سلما ةدساف امن 1

 اضراو اهذشلدم 0

 نملقاالؤ اهعر رب ةئمال

 ةرط اخاو ةعقدةبر كت

 ن”حرذا ةعلختانا
 نيةياارونىلا نيماتلا ل
 رفك اما ركش أر ظاماو

 هلوقموهةموهدا ىهىف نعملاو

 هعاسلا ماسق ىف نوئرال « اجد نيثالث ىطصملا 5

 هعاج نمد_تاوك اجنأناه 5 ربلا حي روعام-مف

 0 ”فهلوق ىف ى.علو

 هراه طدو<+_هذاره تأئو * هرادو بديطاد_هدناندعاب

 هراث آ هذه هيرتل نا ه لئاطب نامزلا نمتءظ-دقلف

 هسفناهظفل نمهم'دشتااهةي روتلا باىفيزملا نينيدلا سعت فئاطا نمو
 ثديدلاو كسؤوكن مك ثدعد ه انعدو انثد_د ساكنااريدم

 ثيدحلا ىوسمانالا قستالف « ىئغي حارلا يدقنع كثي دح
 اضيأهسفالهظفل . نمفدشلاو

 الالي جدلا قرد بلاكوهت «٠ اذح ..كح كس الال ملمو
 ال دلت الاو اًذكع اذكع » ب جام مانالان 2 ىذا احلق

 هلوقةفرطللا هتك: نمو
 ىالعد-ولاىأرن١ + ا1بدسالل تاق

 ىناف بدحااكدف #2 ىدجوو باانأ

 حالضلا ىلعةنانثْنبا نيدلا اجب يشل ١ اهةدتسا رحاتاا|ىفةدكشا انا لوقلامد_ةندقو

 مو ىدرولانيدأ!نيزىلعو ىدقصلا

 زيادائبامهف ساكلاو *« هقرط ىنركسا رحاتو .

 رحانان كذ.ع ىلع ارهج « ىقساتاقلّرسسىللافو
 ١ هلوق ةعرتخملا هةكن نمو

 كرفااو كءددخ درو نم ضايرلا درو باش

 كلركلل درولا ىنتناو * اوتثا سانلا لف

 ىلءبةكرام هلاوهظد ن اى ثمدءالضفل ةمماثلا ةكسا ملا لفاك كاذذاوهوىفا ولسا سسر و
 د.وشا !نينيدلا حف ىضاتقلا مظنف حامرلا ةنسا

 راونأ سءثللام ورا لطأف « هري_ثءوطاىف ال_عرابغلااذا

 ران هساراك لع هناأاحص #* هن ءاضم_سي مك ىلا :_باذس

 راهز أن ادرعلا ىلعمومنأاىوس» ل ناصغالحامرلا نا

 ناوفنعف كاذذا ناكو ه<رضهقادونىد "الا نب نيدلاردص ةاضَقاا ىضاقانالوممظنو
 همظن ىداممو هيام

 قريش قرب ط موك انامل هع ةيسأ برضد ثو رةءرعنلا

 قراطتي دناهإ تقرطتو « قرام مص>لك كيستات كيس
 قرزالاودءاا اهمدنمرم< ه ذاءامهلاف ضسلاقوة:فرز

 ققحم نهرصةرابغلات هت ه ةبدتك لكبر لا مون مسني
 ىرمعاو



 لودصولاب ىظي هقأ « ىللاك ىراا مانذم

 لوطدئثاذ لاذ ه#* سدصق هامق تادف

 نةرظادل نع تردصامةرظالاهذ-هناىرمعاو هنهنو رظام ن يدل ازءزجشلا ىلع نويصعتملا

 ىناطلسلابف ورع قشمدت هزم نم هزخنمىف جلع عمجادق وهل اوقةعبدملا هتك:

 ناط.تلاةرظأ نمهد.عاو 35 ىراظاهب دنا نس-ن اطلس

 ىناطاداانموماا لاذَتيَنق * فرازامل زوللارهزب امون

 هلوقو

 بهلل اهم شع ار-> ةقرشم #3 هنحو هلام نم تيحا

 كعذلا ل ل فدزلاو تلد ع هتاطغإ ةنكش كاان
 هلوقو

 دود_1لا درو ىلع قرعهل * ىحهسووتئمطدقو لوقأ

 دودولا ىلا ل.ل نكلو #3 كيدسش 1 ءأم 3ىرأ

 هلوق هنوف ئاطل نمو
 اكدرهظلا ك:ءنعح وأن او *+ ىناوذلا حم لّقحاو'فطات
 قلم اهندلا ىف دما تاك * ريصاف عفصلا قاين الد .بو

 هلوقةي رونا 'بايىفايرادب.طخ نب انيدلا لال خش | مظنن هو

 ا هدادوثاو ىم 1 ةهلالع1-همنوذ- تدهش

 ف.عضوهو نفذ !هاو رريخ « هنال هنتعانا م ىنكيا

 هلوقو
 حرجللا ىاظاا نعزريخم ٠ مو تاذ ىنتتأدقو لوقت
 ىوروىلامىذخاهاتل33 « ىرجأ همااحورأنا لرمسي

 هلرق هنوف ئاطل نمو

 هوفرظتسافق+لا ليزب ىأر * ىلرع د_ةباعالا رمثعماب
 هوففذخ مكنب لقاثتنمو « مكف افخاب الا اورضحال

 هلوقو

 ىتارم لالا ارصسأا ندديدل * دسأ لف ّىئداا ناوردتمقد)
 ىمارح رهذ ”ىلاما برقتالو « ةنان نبا كنود ىاقاثلقف

 ىلادس | 0 ب

 .- تاو مئامؤوالا ىلع
 م ساسةلا فريم

 10 تنانلاو ا
 هطرو هيدان ىلعهللاناعا

 نا هضعبوا بحاول اء
9 ". 5 

 اذ مدفن ف ترق
 ندعلو هلماعلا تالا

 لايذأىف ترثعو هلياقملا
 وقعلادي سس و معلا

 !دببايفرهدلا نال اوةءما

 عدم د فنامقو عد
 ءأمالو ىلمح فرار

 “ارو طسالو طعلار_ءر

 نيدلا قص ناو ف د_-وام ىذلال الط ارصاادارأ ىلاعت هلأ هجرنيدلا لاججشلا
 موقلاكإمىف هماقثأ) اذهاوا نما. با ناك نيدلا ىئص شل ناالا لا ذاموري غالةي دوتلا
 حداساارعشلاب ىذرشهناهّشاعو ىانثلا لعل ادىلضافلا معلا تشي روخاا مظنفاو ثءنيذلا
 هعايطق نكي هنال امااقرع عى اهك.سنكلو عضاوملا ضف 3 رود ضرعتو ىصملا
 هلهلارذع نيدلا لال_ب ميشا امطأ نمو ىلا ءتهتناءا م ناهعضو ىف كاذ ىلعمالكل !قأي و

 ك2 سما



 ىرحالوثيدحلا لاذ نكي ناك « هموسرت و ىت-تابقف

 نيودص ل ا «* ع ومدتضاف أن قع

 (ى) نيعل ىلسع تن ّر #3 تااهىحلا ةنحوو

 تاصاوو هنرشق تنالو

 فدرلا ةحرب ىعتدقو * هرخأت ىل_عىبسح تنتاع تدواو هلاصو تنام

 ىناخ هعاطقنالىج ءرمس نع قرخأل 5 كااذه لاق برعأف هةفلاشو 2 | 2

 هلوقو كما هدو
 قاشعلاامب تجاهةوالطو « ةوالحراذعلاا فتد:ثيدخل نام هالات او د

 قاسشيردحلا اذ_همكمااف * اواو تاقدرملا ىناحتاذاف رظنالو هتس.جالا اهترعمل

 هلوقوأ| هلسخ ىتتتااخ هتيرتقاالا
 لرضتغبصلالصأ * املضيبلا كوريه ندرك ًأىهالاهلاصخ نم

 ةلرتسركلا لمان « ىطغملاره دلافشك ىبب هبرغلا تااحىتحاهتحلا

 9 رغلافىلناكف هند و

 بيطاو ادهجدجملا فريك

 ىلعمتأو ادهعبغلا

 دو نا ىرهعاوادودعبلا
 وو ةوخاوءاخا رمذملا

 دوو

 هلوقو

 رمدبلاب ملك الا » هيص ر2ةسلؤ رظنامله_ةمعب+ ىئباصارودوذ

 هلوقهنو < فتاطان هو

 ىرظنمن تلا فنازراذعتابن 5 فدلوة: ني_طراعلل فتان ىو

 رركملاتايئااىف ىلا لوقي ٠ ىذلااملئاعشلا وا_ا,تددانق

 هلوقو ةويصوءاؤوةسغإ|
 ضغياانكْمم ىسحتابأك * هيدا بودحلا اتا امهامح لضافلا 0

 ا ضرالا ىف كم ىو-ولاقو+ ه-هو ىلع مان أه هو

 1 ريبكلا ناودلا ىلعتغقو نأىلا ىلدوملانيدأاز 00 ةتكملا هذه انطاتنكو

 ا رفاح عقو وكيت أالا مهلا اهصني هئماهذخأدق هن هبدحوف 5 :امن نب / نيدلا لاجزيشا امظأنم

 ةتكنلا هذه فنيدلا لاب حشا لوقورذا ىلع

 ىذغمال_- - ىدخاف مطب 0 دقوىل وب ,# تنتاع

 ضرالا ق نم ىنيحو لاّقذ « املا ىل_خو سرد اقف

 هلوقنيدلازع ها ا

 غادبلتلافبقلتلا اذءاوك « دكن- اذ غازلاءاومقل دق
 غار قملا ىلا انئداذا نكلا ع همودىف نييلا بارع 7

 قمدلا عم ىفهلوتو

 حمس ءلدألا تدلط #* ادجتاذا!فرطا بد ىذو

 عمت قاما ىنادانف 001 4 ا دخال بدو

 رسخامو امها ُّق 2

 هلوقو



 ٍلاقااوباقاانهمدخا * ويهاىنامودخم العمل

 هلوق هدب ةراسع ىلع بةكو

 مذال ىردصو ىاوبآ مشات" العلاو مراكملا ق ةو ىلعتسي

 يلع طااراداذلحأن مو *ن قيد مومن نمودم هكا | اس

 ا
 ىجامسنيزأل بئامسنيزأ ه افرفر هفرتلا ءاثام كتعف

 جانح تدعو ىلظ ف نوشعو 00100

 هندب سلجم ىلع بتكو
 ىلاثمآت ةفدقامبتافص عم#ا * هرظاونىفسحيف هزني نءان
 ىلاعاا سا 2 !ىتاقمردق نودو » هبناحزع رقم ماقمىلا

 ناعم ردن رت اف 1 فئاطا نءو

 نيلب اة ةئيسس هايس + انصغوارك اديدقو لوش

 نبا قرعزم بمطلا اذهف 5 اللد عازم كم قس

 هلوقو

 درواادرولاح.ّدْءو * هعادصا موظنملادرزلاك

 درزلا كة الممكن ىف « هةلمقو مثالا ىف تغلاب

 هلوقةميرغلا هتكت نم ”ىبحتلو
 قاف_ثانانمقاس قاسن 7-0-5 امدئرحأ نما اكلا فم-احو

 (ىز ىانلا لَءْلَع كلا 58 * هطرش ىف فااح:ححا

 هلوقب ةياغلا ىلا فطأت هنا ىرمعلو

 ىركتلائمدعاف ىئفس « هنوف ماقسىدن ءا

 ئرسادا مينلا لم « ةعرس تالدعا ىّت

 جيدا ةوق بعيد

 ىناث روأدقسشملا ضان # علان كارت غدصلا ةرضخ 5

 نامزلا تالت .ماذ لك + ىدح روص عومدلا رار-جاو

 هلوقو

 هقايتثا ىلَقا ىدسين هدو اهل . هقاسودابب حار اذع ثيدس

 هقاسوثيدطااذانل ىدباف ه انك الكناس ىرد

 هلوقو

 كراثبتذخأدقف « ال_همبحلاةلقما
 5 0 1 كرام قءقرحال « هتنحواب تنأو

 ارطسمىحلادر ولا ىلع لك ل ىرعهدخىفب ملا راذعشي دع

00 

 فنا مرحال هيشمسم لاو

 هوغدعبألو همخ تنل
 نمآ موه ةمالسا|- تزودو

 ناتلاعمتبهزو اه_ز
 0 اناقئال هب

 تلأسف انافثاع تو
 تاكا ارملا كلت

 مالااو ةفالل

 «(اضيأهلر)و
 اأةقآ لمص ةزيشلا لازال

 قفرنم هسبلوبامفن الو
 هبامتأبءانتعاو ا

 هلثمهمنأب و 1 و

 قانامو هلصاهملاوع

 هلا و هامالارسا
 ادهت :رشاع دةللوق او

 ةنرم هع تر اطفل_مئاقاا



 ساةلارو دص ف سوسو ىلح 5 هنازد مم نامرهردصيف

 هلوقو

 اهتاتثشا اهتاس نس ىوهلا بورح تقاس يا !ىدفا

 اهقاسىلءبرطاتماقف * اهنس-ىل_ع ىلاذع تاداج
 هلوقو

 بدصنىفو أ ق روز فى ه نأ" ىبمقر شعاللاه
 ىبتر ىمع ىعو ىدومف « ًرَمَع تناحو تدزناتأق

 8 5 . 2 . 5 نسما

 كاع نيءىف هلوقو 6 ا كيطاخخا | لقا
 منمميعنلا ضوراّيْنميع * ققاشف كيلعبلتءتادقلو كنان

 ء|
 مركت نيءفل انيعل جالو 2 مركمات أاهاس ا نماهلد الف

 هلوقو يهل بلقلا ناكسولو 5
 مكتايحو لطانسانقاذه ه مهيجافقاةاجاواق هر سر 0

 مكتاجوانسو رعنيب ناش « اهلثءامقلج عماجسورءف
 ىلوقي كلذ نءغءرراتل اكلذ ىف هتماف

 هديازتمنساسجاهسسو رخو.« يكماش ةماش  ةاجتا هقاو
 هدرا, تسمأو اهتسش تاو يب دق ىخما !اهراذعب مكةشمدو

 ةرافس اغب رباط ىم اداوع هلرض»ادةوهلوق دءو_ثلانب نيدلا خف ىضاقلافثاطأ نمو ابق روطسو 00

 لك و بجاحلا ||| ىفعناطرسلا سو ر 6
 لل اكل اور هن هدو لع ه .حدانعدلك نيناإ فراج 0 اخ طف

 لكوش هتاص- ىنإكجحإاو « اءلطمزعارثاطدارأ تذكو هرم 3

 هب رطاون رواة لاءبعلي نمهددعرضح دقو لافو

 سلحطلا فطعزتميبرطنم ه ادغىّتد نوناقاا ىلع ىُغ ا دوسو مزألا ل :

 سيسر اهاوهنم اهفناكو * ىسالالماءنمابولق ىواد 0 و 6م 5

 سيئرلاتنانوناَمأ!بحاصاب « هيارع سالللا تحاصف 0 اذ انع هقإو رو

 فيرشلا ءاشنالا ناوبد باص هن وكلا هريس غ نم اهي قحأ اوهىتلاةف.طللا هدكحننءوأا نع وأ هقدر 0

 هلوقماشااب

 هلممأ ةرب ةئي رق « ىتبوظنا ىاتف تناك

 هنرقالب ىاّوِد سدا 0 حسن اقرولا ٍلعنم

 هداعل زهجو ساكعن الان لمحت الإم ىهو باقل ةلاسر هباعصأ ضعيلز هج دقو ه-ةتاطأ نعف
 ركسدااوق

 بهاذإا نمزلا ف تمد" 00 مد اهب لقتلا لاسر

 تبحاولا قركسلا بلاوق 0 اهدعي نمل سرأ انااهو

0 



 | ةوقو
 لاةملاروزب ه:ه قثثالف « ىوهلا نيِع ىف يي ىىح

 ظ لامواسور ةاثعااباسدق * كودو 0 املاق

 هلوقو

 ظ هءانأ تح بددم هب امح * رمد درو هك ىو فاو

 هماك ١نم دلع درو تيجو 33 ه«موطرخ ند حارلاولد تشرف

 هلوقو
 ةمحرتاهلزإ نيبرويو ب ّ

 كت اراظنمتقار و تهزفاهجاوما « تدع فيك ناردغا!ىلارظنا

 ميلا مل #2 اهطّش سورط قار وطد تكحو
 ل ناو ”فكىلاةممخر ىريثاامل هفطاد

 اهقايصنزورلوو ىلاعثهننا هجرهنلا لضةنبنيدلا با مش ىذاَقلا فهلوق ةعيدملا ه حن ادمتاك:نمو

ُّسلانودهدو<ىجئانو 0-0 ىكلام تنل مالا ىرعاب
 ده ةضقب ل هنو ر

 نيرهالا فهلواهقدبا م رع نبال كلام عفانل ه مكمكح يف ىدنستءفراذا

 كلاعثهت اهم نإ 1 1 ١ بكسةوال> هل ىدهادقو لاقو

 .«(اةيأاو. * با ازملعونتالبحسلا ىلع * ةيزمناذقلا نا ئانا
 اهازغ تذق:ىتاو ىاتس بكسوإ محلا لانا تعوم دو د ا وول

 هلوق هنايددز نمىئبدقب و
 قااط انام ةوقدعي نم

 0 1 8 ىرِضلا بتعب اقعن» هقح * ىو تديس كود يارا

 مئاففو ةرعلا ارو ىراوهلاوىفباىثماهيف « ىئارت نب عجن حالا اذاو
 كلذ نذامنانعدتافو ام اد.مسراف ناك هنافاملاوملان ء هلةدينانهدر وانا نعدقو

 وأ ءاقرملا -رئالا : ةرعمأ |

 هلوق
 ْضةنامهنت ناو ءاقثعلاره ١

 نفعا ةوقدعي كزغا| وتل كءفولق عنو .ةيوادد « وئايذا ىذلا كانعماولاه بعل

 _ سيو ةوخاو دهع رمز: وتل. ةوؤردام قرمشاتامو * وتلبس سويلان اول مسقالاَةف

 "ور سمت اذادزغلا شرا : يل يمل

 صفرا دان ود هيايصللو د كدندو ضورف * وده ىف اديرض+الا كضراعشششح

 م رفا هنئا 2 7 ديف علط دقو ش.شحنالالا ه ودثاامخرانثدخرضام مهولاو 1

 وقر
 .٠ فورم ا 0

 ليمحالو يدعي لال فوهام ب ل.مهلاةعاسترص:لماحملا اودش

 ل.ماهنعتبغنا ىركلابلككتال * ل || قردياب تالق واتلاو 1

 اودو

 رف ىقءو ىناما مو باس دقو 01 رجمراكمالايذا ىاخلا لعن هأن

 ظ ربلا تناورحخ هلا ىمدو رار ةولام 03 ردلا رب غاب ىبلق ناكل 0 ع

 | هلوقدنخ ىلاعتهللاءحرويد مشا نين يدل تف ىذاقلا هدمصولا اذهل تف نمد

 05 سامملا كماوق نمغلا»او 03 هنأ اركت عدا كن امسإ ْ

 22 ب ببا



 كاهلو) ىلاعت هتتاءاد نإ
 (لضقلاىأ سيئرلا نشا

 رشي ناىف خيش هان ناايك

 وأ ا اضرا

 وأ ءأم طم وأ ءا:

 سرغي وأ 5 وحاط ر

 قدفان ا انع نايس 1

 هليسو قاخاوأ ةهل.ح

 ميركلا نم 0

 رطخولو مقح | صر

 مهغا/ةأوراات رش يلام

 طت#لوام اعلوطتناكدقو'

 هب ماعتالاةداعاهضتقانآ
 تردبهقلاودقو ماعلا اذد يف
 هيطخوه لاا داز نكن
 مكنعتصصا اذا لير

 و

 فنه مي ركلا ناك اذاو

 اهاوسثي د> جون ىؤفباطام #23 دمت ايدلاريسغ اوثعبتال

 اهداكحذأام هامش اريثأ هتءّوشتو ىوها!ثيداحأ تظفح
 ةيروخلا بأ قررغاهاك اج يحاصلضنال اكلملا اهم حدّما هممالةدمصق ىلءهل تفقوو

 اهعلطم

 لساستت اهرامخا يمادأش *« اولأ نال مدا نمىرحاسمع
 علطملا دعب لاقام ىل- أ امو

 لذعلاهتلددأ ى->دادزاو * ىدهعملادت اًءيديحاوذخو

 اهم

 * قشاعلوا تنك ف طاعملا نان

 ع« ه_-ظل منهل ول_تدوت ب

 يو نءردامل ير

 لوا نان" لكداو هسح ىف

 لتم اقتل كادنا

 لبيةّدسم هرعه نكاو ضام * هظالف.سفاصوالانولّمم
 وهو هامعمىلا ةنامن نبا قم_به:ظاوهلوقاهنم

 لي كلذ عود ربهنظاو 00 هلامخ فيطن رهد ىلدو بأ

 لفةمةبايصلا قرا نم لان « هنانانفدف طلاق أي ف.كمأ
 لك

 0 ةرورب لاما اداجول م هقاو

 ١ 0 - |نلس | ةدامسسصق ن نءو

 3 لفأب الىذلاردماا ىرظان نع # « بح فيك قسلا نينك ساي

 اولءفافردي ىل_هأاب ٌمُدْش *« لذا وعرساأم يب َملعفو

 ل#تىلامددلا زاح ىل_عف » مكلازغنبب وىبياويدحال
 هلوقبرطملاو صقرملاودواهنمو

 لاعيبحملا نا هركذ نع *« ةماد_م ساكبىلاءحاصاب

 لدا اهاذث ىو ءامشلا ىهذ « اهرامخ ىتذلا نسناءامهص

 هلوقبايلا اذهذ ىفهفثاطأ ندو

 حامتلاو اننا مايا هلل * ىوهلاوايدلا مانا سنام
 حارو بيجي. قترفطظ *» ىناطاوا_-رم نامز لاذ

 أن ءرفظال ىلاف قاروالارود_خىف ىجانللا سثار_ءوع بمكتن ا ىل_ءزع دةاهللات

 هيروشلا باف ىمدتلا نننيدلانب زويشلا هب ور عمو "لهنلاءذ_ه :ريغن بلان وأم

 هلوق

 الفقم عفلابنذلللا با,فداصا

 عطمس ( هنانجو قجامو 7 م لصدور زعدو دلتا لهس

 عنتم لوس لكف ن طل . كلاش هيدحلا مات عر ك

 هلوقو



 هلوقباملا ادهىف هنكسفتاطل نمو

 مهفلاو بابلالا ىوذدذع 5 ةيرغا ماعلا ىف تدصا

 0 يح و امو ه«ء اوبعاواوعمسات ىوج ىد

 هلوتهةثاطل نمو

 نارينلاك سوكلاىف دقدت هو افالسىكرسكدهعنم !منطاع
 تاقلا) تاهل دا احاموسو زءاسعسلا ءامزعاو

 هلوقهلازغا قيقر نمو
 هودع انيق ك-ةةلا م ىح ناث-افءْضا

 ةاسمو دوا ادارمو 0 امدادزت 0 نوقع ن نه اسهلامف

 نيدلاماةمو دم !لاحو

 باصمو معلا تاج

 نمد وثب

 ةلوق هنوج نمو
 ىرعس ىلع فطالاب ريسد «* هقطل نءمواكو لم تدسك

 ري ىلءاريش نكي ريالا لدين او اريتهديعم
 1 ١ هلوقر وك ذملا ىرامتزلا نسحخشلا عمهنانبامم نمو

 غلا

 قاع
 5 هلعج دقو هّشقاون نم سئبأب * قجاىراغزلا نس

 باك بتك نا لو. ه«ةناحالا باكلل * امو اوده هدقدح

 نيكلاملا نيد !اىلاركش هنقهلوقولدمو

 «ميكشمقا مادا نيديؤملا اصقن ةهاقسلاب ىمظنلاكو * عوم مظن دفع ىداعزلا عب

 هن" قيقوتلال_هدو اصعلا عضتلو هعرصمتدصاف ٠ ىوعاملاةهلااصعبهتب رمضف
 هق اوقو

 طسداو امهعمء ا او

 مم فال ىزاهرباك الا لاوقاء دما « هلوبنمىذلا ىراغزالل
 اممئانفىل اهنا + 00 زابلنادب نم كري_اذ نم 00 هءاعهتععم دةةصرق ني | اذه

 لئاالاهل ارفطأ لو ةيروتلا باف هتجيربهقلاءد مغنى الا نيدلا با مثيلا فئاطلن مو

 حبسا اهرئا ىل هللا يع فيطاو هتقرو هتاوهسو هماصسنا ىف ىرابحام هناف أهنع صصق ا اري_ةكىفا عمهعبط اقمنم

 0 لع قيرعتو ا هوت ايلا ادهن عكر
 قثوملا هأر اهاسمانتو تك ابت نيعىلو لحكم ٠ وزغو لزغ اهانيسعاها
 * تن احوتازغ هلة م كلامف ىذاوملا اهلثاعن فتك احو

 هلوتو

 حار فدر هاتخا * ىذلاهرصخ تفصو

 حضاو ةلاا5 تلده هييج م _صواولاه

 هلوقو

 اوراسو وعدو ةريجاب 7 مكملع كب بصااودوع

 رارق هلام هلقو «ا1 _ك4داعهسنبع عمدت

 هلوقو

 ح مال



 ط6 ٍ

 هلوقباملا اذهىةعيدبا اهنأناع نمو

 هعل اظريدلا نمىرمس- تهدأ دقو 5 امصلا ةعفن ىلرادلا دمعي ندترمس

 هعباشتم اهساننأ بعت نمو ه .ئدئاب.لا ةلوابمقرعنمو
 هل وق هةئاطل نمو

 تيكسناا1ةوارلاعمدأنم * ىرجووهللا سا ىفام با
 تيلقنا ىتس كدض) انغام » ةوقهق ىف ةطبلا لزتم

 ىرخأ ةنك ةدازبامطادازو هلوقءلثمو
 تند-ةمال_ا!نع فذأف * ىناخ يلاد:ااف مقلي نما 2 هج ولو .ءتعم : 3 يذاملا 6

 تياقنا ىت-ةطبلاتكحضأ * ىراوشفتاساكلا ةمفصت 10 3 هسا

 براشملا فاك ىف هكللمأ * ىذا فرص ىف ل ةعاا لهل ةلاانا 3 كل ماعلا 9 ع مك .٠ أ 6-3 7 فاروالا 17

 ىبنراوس وت 7 | ةيفدت * ىوس هيعضصا (غ لف و قارعالا 0 اردت اناكتال ةلفكت كا نم نانأ م0 م فادغالار_رب

 هلوقهنوحمنموأ] ل( تزيد
 فاد لءّوااهمجارباشل «٠ هءاعنانملازام ايحاصاب 0 .٠ هللا لززنأو

 هلوق كلذ ن ىوجلا ز ابها دع خشلا صاخللا صاخب رولا قيقدف أ نمو 0 ١ .٠ 6 0 2-2 هوهكلاو و ىاك أىءاهبعوطقاارهظ « دقلىت- تيس رف تعطتدق 0 نمر دجى ءو
 ىد*ىع *اهم] 3

 و ه
 قدح هلاقمىف هد ضو « اول_-ردق موةلاوىل ودعلاف

 دع اقموذلاقلطو ٠ه اهسح تازام اعومدولط | هدي كدت مفماعلا ضع متل ولاا ها] تازافا اعود ولطا ددعال

 هلوقو ا و هنأن ىدصي
 قة هلع ىلقو ع 5 ىثناو ىنرازائ.ط سن ى مسأ تدك ىف

 قطن امو ىرحت هفلخ نم »* تدغىمومهدىت- ىنك امو

 انهطمهلوقو

 موقي نيمملارذعل !ىسعاهاسف « تفاشأو ىلسلصولاىت دعو نا
 مول: تناو اردعاها لعل « اهلاؤس لبق موللاب اهدسالو

 بتياغاب رضاملا لدس « اساسىئ_5تةثعتدقا

 بئاساا ىف حدملالكحارو # طسربف ىدهد هةددم

 هلوقو

 قلخ نكي لام د« ىلاصو مارو 5 هه-ودوساوءاوهأ نمرذعت

 قاعلل لديداعاذهاتقدص * هتبجااتايتىدص د لاقو
 هلوقبايلا اذه ىف هتكن فثاطا نمو

 قيقشا!لو>ناح رلاوركنال ه هغاد_صأ ف ةنينا تلق
 وعلا بحا خش ىئاف « اهفتنمنقذلار وهشقتعاو

 نمو
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 تاببانمهلوقو

 أك اردّرسملاف ىدةتدسمأ هاهتككس وكلا ن متءطتمأ مو

 [يهاروأ ايغارالا نان 5 اهريدسنآ ىمَءَتقرط قدمو

 ةلوق كل ذنق ىراغتزلا نس نيدلارديزيشلا هركذ لئابحيتي ر وتل ادداوش صنت نمو
 كذيمويمةسلااذرال « ىاقستركنأدقو تاق
 كن.ءدءبنيءالتاقذ » ىريغنبءكتباصا نكل

 هلوقو

 2 زا طق هلام اجامس د ىهج تاع عم مدلأ تسحح

 حامسا ا قرخغاو عمدلا ىرجت» تآ ىلا مرر حاز ك
 هلوقو

 ىهفاتفرطالاهكارودبزع » ”متراقا تيأرذا ىل لق
 هحو لكن م هدةىمءاقسف # ىنوعدى اق كانضأ ه>و”ىا

 هلوتو

 لءاكن هج تا ديدحاظلل « ل.قصلاماسحلاك نتا لس
 ليوطلءاو داوةفرع_ش هه احدى فداف فدر لة :

 اضاهلوقو

 هضارغأن هبصا!باقداوسو « اعاد ىمربنكلالاىفهيدفا
 هضاب ش5 تاياعامو موس « ىاجأف هو ىلا تالطأ

 داحاو انهذمهلوقو

 راذعاارعش نم ه.د> ىلع ٠» ادامرىرننولذاعلا] وتد

 ران ضيمودامرلا لاخىرا هه ىنأربغ ّمقد_صمواتاقف

 هلوقو

 2 * ىمالاواحر عسا, تنتف

 عطق امو قف قرب ىمدو * ىلقرامو ىبلق عطقي د

 هتاحسوتهدبب عيلم ىكوقهنمو

 هنوفح ماهساهنأك سوق -# هنك ىفد.غأةي_ثعلاادبو

 هايع هب وطم مهسودمف * هقاشع ىلعامقيلا هس كاع

 هلوقو

 مانالا ل دعس ىلع تمكح « امدعد ىلاخاب كياك ىفا و

 مالسْك :مهيذو ىبعادرب © نكس )قامتشارانىرانكل

 هلوتةببرغلاهتكن نو
 قرولاونودغلا نبض « ادغما_حلاكر هنااىرئامأ
 قالا قرا معوض وشب ه» .هعراط لدم ئرطا قدا

 كك 002 2 2 2ص ل ص ل ل ا

 امو رئارسلاب ان ل-عأ هلئاو
 قام ىف عمطل

 بيدغلا فدا قال ضد -ءتلاو

 دج ونموه نيو ى يس

 هس لفةدالو د ني مكسب هاا
 تزارالوا هدا ل

 نمهماقبرشأ ||

 ١ و
 تا هنقوو ضرذإ|

 ةلالكعؤللا ثري قدوم

 ةمغلا هدمه تا اناو

 ميحد الدو

 هنعات تفرصو هيلع هللا

 تو :!!مالكلا
 مالسااو نيءتسأهبو

 ىاس بلا "ىلع ىأ ىلا هلو |و) +

 *«(نامسثرف د

 يشل ازعهقامادا داك الو

 ل-عالا ل معز

 ف لمعتالغ عاملا

 عادولا ف لملعتام ءانور
 لامآةنس ناك 0 اكو

 دي تقع

 ف اذك نكل“ الاف هلوق

 ىعمىلعهل فقارلو خسنلا

 ها 0



 فادتاو اهلا رع:

 فذ اذ :رغ فااوتإم

 0 فر ردد ربغل* أطعو

 ندم فوالنأ جرتفلا

 لوقملةءاف ةقذ دل

 كلذنالهجأامو ا
 لاملا كلذ قحا نمد ءشلإ

 0 ةرعأ ال ٠ نكلوامرع

 طخ ةدئافامو م

 مانو نهريناسلو لذ

 لامو ل. 0 52

 دقنم ةم ارغل الواو مرغي

 لاما اذههّتنا مَقْدَد اعلا
 ولء-قلاا ادهن و لاقلا 00 ِ

 تددرناالا رب 7

 أ هدعوهنركذ ذوهطخمملا
 نَء ةحودنم درلا ىف :

 هلسلفاناامأ دز وات

 للا ءانثلاالاىدع

 رخال الولو لب زملاءالولاو
 ترافهاعلاو رئاكلان ١

 رهاظاا ىفنالذنءارهاعلا
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 هعولط مودهلا ن نممالظلا عمم « ردم سؤئانلا اناكسو

 هعول_ذض هب وم رانرح نم #* ه5 رم عومدلا ىرجأ قشاعوأ

 نيذتلا انس-أو لاقف مت نب نيدلارييش هم همّدةنو

 هعومد سم ادّةن ىلع تفرذ * امهمقا:سوافااىلارظلا

 هعواضص.مةلات 2 نم دعو 5 هعوم دب هيلق بهات ودم

 نييصملا ن> عمداحأو او هلى أني اهمق لاق |[

 هناعل انهوم قلأت اهرب - املدعب ن نمسو املا اذس حك

 هاف اهبتضمامءاملاو 00 هءواضهيلعتل ةساامرانلاف

 نيمضملا نس عمهوق ىدمتل و

 هع_هجداؤفلا اهأ ب وذي قرح 3 ىءوعوىوهلاو !ًازسدلا ىفانأ

 هعومدهملع توف ىوهلا م 5 مبدل الاف قئاكف

 ميت نب نيدلاري 2 لوةانهاضي أ ىنرمتب دو
 اهركش سدلهاوهنمةلاحىف » اديزي-سون افا !اااراذّدعا ىدبا

 اهرتسبوكانادغتىوجلاران « هءلضأنيبامامرضءىوهلا ىأر

 نيدذتلا ند 0 م لاقل نينبدلا باهش يشل مظثز

 ا هريخش توذنم * هرظاموحلا ىفادغ خهذابو

 7 محيرلا قثناسا و + هةعفر بوءءاك دؤرظناف

 هلوقو

 ى-ل!نايىلع ولعت « اذك م ىيضدذااب

 اىسلل كسأرتءفرو « ادئازاةستردنأ
 نووذدلا نس> عمهلوق هنمفطلاو

 اهلومراددلاب> ىل_ءىلثم ه ىوهاا نمت حربال صه ذاب

 انهضم كوقو
 لبماعادياههست 005 ىضهذا. الود ءارعشل ا اه

 اراوتيمهعد كرهلاعصاخا ه هويهدفو يعذب لاف
 مظناذامودكأ ارردهعمطتو 35 ةهيدن نس>زاحدقار ءاشان

 منمكسبا نيزلا نا لود »* ةكامعلال او سلا لمق هسحتو

 ماشلا ىلا نيدلا لا. ج-نيشلا مدقدقو هل لوقو

 بذعءيو قورباسف م كحدمو # مكسدشت ا دغاردالارمش عماد

 اودأتو ةنلكتساو هلاوقأ ه« اوهةفدق هنانزباك افاو

 هلوقو



 نمل

 | لوف ا و '» :ىرولا ىلءفاوغا1حا دقان فواد

 ' يسلك هناىلوةمدةن دقو "لد بأن ينيدلا باه_ثزيسنلا ملغ نمهنرتحااعو

 هلوقةرثكل ال>ال
 همارءا طاطا هظاو 95 ىلا «.لعىرهظا دغنمىف

 همالسا| تناك ان4ط> ىل# اديدقو رادع نهتاقت

 همأا ىهجو نم نسال بدي 5 ىراذعىرأ ب دبحلا ىللوةب

 هنلا نيس هبسفأل ماقو »* ىذدْ نس س> ةفظوىف ماكت

 ىلاماتجاه امل لاهو « هءولىف دازدق لذاعو

 ىلاولاوبيشلانالو تاق « ىبهتنتام بولا ضراعب

 هفلادقافر اذلا دهن ىسما 7 نملاحام لاح نع ىلثاسأن

 هكرمدو نامزلارو- نم تم دق « ىلانمخ ثرال "فرامل

 ىلاس-ىقتاك ام * ىذلا ىط.ةلااذردثن م

 ىرانو ّتقرسىاردقو * روددهنمىراح لوقي

 ىراج تاقياجدق كمل 5 اذنمو هنانشأم كعمد

 انمدمدل وقو

 لهسئوهاااماثكانلسات با اوه « ىمالا ىدشي «بقبصا لوقأ

 واحنام ك_ةالرتخاف ىفااخم « ىرأىذلاو ىركسلانافكتلذع
 ائمضمهلوقو

 ميبلا,ءاوهأ ن مدعلط تنكس ني هركسي قالا مم مو لالهال لق

 حوع نه كد فام ىلع متت 0 دقق كيلعام ماشاف ةراشدلا كل

 اليقم ىديمالغىف هلوقو

 لأسين يسلك هنعلازام * قداص ب < نع ب <: ندمان

 لبقمك بح اذهل لاقيو ه اقالايلبقت هبقموب ىلنم
 ىوهأ مكس ىدتةي راج ف هلوقو

 ىوحلاوةبامصلا طرق نمناهلو * اذلجال تيف ف صىوهلامكح

 ىوهلا مكس ىرجاذكراضةلاذفن «٠ اه ىندت الىلذاعا
 اممراّدْغ نكلو سوناذاا ويش ذابل ا ىف لح ىلأ نب نب دلاباهشو ْخ ثلاتاعطقم ىلا تدأ رو
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 ىذءيو ايقح الا

 0 د1 انف 03

 ةهبصعألو هلي
 0 لام' الإ 1



 7-5 !اللودف ىذا 1
 عهف قوشاانأ ري 0

 فد . .٠ نذ

 وهف بتعاارمأ لالا رع
 ر هه

 هللا

 2 نعءامو رؤجو هم اشم ل كراج

 ا

 عمشسص

 نيكل

 انيكمدهل وقو

 لطاملا لقاننمهرتلساو: « ىلا لهأ خ رطشا ليما
 لقانلا ىلععابطلا انو « هناعأ بي 5-2 تمر 1

 هضارغانمو

 اهدحنع فاصرالا مصقت « ةياع ىف ِغ رط-شلا ىف تدعل

 اهدلجىف ةاشااه_-:متومت * قد ىلنارقالا ىف حاصنا

 هلوق هنو +تفئاطا نمو
 اناكتواةثءتهمتددزاو «* اذ :ولاءالهأ تلة بدم باش

 افولا ف هيلعاضُملاةيارلاف «٠ هبشملل بي لو ماقرالاو
 هلوقو

 ىنةعي فثيح نم ىفريضو 0 همكح قرهدلا فرصراس مك

 قست زسعهللاو هل تلق « تل تش نم سلا

 هل وق نيعضملا نس عمةميدبل اهضارغا نمو
 هرهازار م ىلعوفطت ضورلاك + اوعجدق سانااو اولا موي هلل

 هرئاشب ايندلا "الق قات « هعباصأ نم دو-ع ءافوالو

 هلوقو
 هقيلختىف ءارج ٠ تل_-سلألدناا

 هقيقعل تقخرق بنيزعداما هلو

 هلوقو

 هءالعةرث_ساوقلعذا 95 ارمهمءاقولا ىدانمىدان

 همالسلاو رتدلااى تيف * انق-تاسدق ال_ةلانم

 هلوقو

 تاخىفوذه لدنلاب « ةرثس رصمل تن اك
 تاءرهدصسعنف « اهل حور هناكحع

 هلوق ةهيدمل!هذارغا نمو

 بوةكمماسقالا ىف ىءسااو « انةلارعسمالقالا ترخاف

 بودماخل مالك ه لطا_دال ىطغل تاَتذ
 هكوقو

 همتسشا دوسأ ىف ه« امول داز مالو
 همف كذمع تلقذ » ىوعتدوألافو

 هلوقلاّوذ ملم قهضارغا فئاطل نمو
 لمح ءسعالر دقلا دام ريثك 9 هرانعطست لمللا ىف ىذلا نينا

 امظعأثعشو ىحتانفل ادعدو * اهعمج ى_فةنو قااوحكححصر#

 فواطي



 ظن

 فاكلا.٠ نم ىنام لري ل هنكسا 5 فاكنمرددلا و قئاردءل امدخوأ

 هلوقو
 ريسأ مارغلا دبقىفانااهف « هدخ ضراوعنم تدب تنتق
 روءثراذءلال.ةىووااءالو 5 قلعت طق قش لان تلك الو

 هلوقو
 مظلم با حاب ٠ ىماكيلاولاذا
 مس بوطقلا دعب *« ىامرز نا تاع

 هلوقو

 همرك ىف رخافا١ كدوةْنَء ٠ ىلا ردا رصاعلا انهيأاب
 هعأ ىلع سل يرزي ٠ ةعاس هكرك:نأ كابا

 هلوقو

 هرسي>>ناندلا سدح ىعد نم « اهدزت ال ساكلا سداحأب

 هرفص راظتنالا هئروا « اةمطلاها احازم ماو
 هلوقو

 هلأ-لعج ريغ نم * بدكم يرسطأ
 هل-ه ىلارة-ةندل ٠ هل]وصومن سحاب

 هلوقئسصبو

 نوعللا كل تال نصركسلاب ٠ الطلا سوكنءتنغافتنغ
 نوقذلا حوت نا ادوعنف + ءأ ان ولم قه ذك

 هلوقو
 اهاوطانةاال وطىكعارمص «» ركسنم باصقالا ىد_همان
 اهلوصوم باصتالا نمحأف ٠ ة-عءاساه_-عط_ةت نأ كانا

 هلوتو
 اهقوش نم اهؤانءامردال * ىعأتهانعاناءلا ماج تدان
 اهقوطن سم ةسقودخما_ ماك + ىصُمنمافرحر هظنال ءامدع

 هوقو

 كقنتماىمض ىف ك:حماوق * ىنركذثنادغالا لعوطتاذو

 كد دعو ءامردانىلق داوس « اها تاقناحوناهه>و تدوسدق

 هلوق عبو
 كل. مهد عارسا تءشو « ىفاو بدبحلا نا لملان

 كليذ تدع ليااب تاخد ٠ ىلا حاملا شغو لطف

 هل اوقجي رطشلاىفةدد رغلا ةعيدملا هتك نمو

 امعنأو اسؤد متالءاواراهن « ةلودرهدلاك خر طشلا ىرت لمان

 هلا ةيااد_هءل !ترق

 ترشاعو ٌضرالا شا 7

 الا د انف سائلا سان

 ..ةريح ابو هدفت عملا

 نيتيلاو هدأ 1

 قه طودولا ماع

 حالا تو د
 هاقرعالادد آنغ 8

 سانثلا ىلا حا 500

 نهو تاس 00

 قفل قرمشل !فصت فاط

 فد نمو قاقتا
 فدل ةلادةل ا

 اةاناك ةيمئال :دغءلكلا

 كاعأالواهتعو
 "كوي قو دم

 هلغاةذهءاروو 5

 *ديرعو موقىلء ةدح 9

 موقىلع



 هلاعو ب رذعنا هرادو عني

 «(اذب ادلو)»
03 0 

6 

1 
 "اغار

 مند ربه هءلع

 حرتيو هرهطظ» ارو هرهد

 نم هنامز لدأ
 مهللسو هانم مهلست اذا

 ىف» :ةةؤصنأ.- نة: ١

 ةجا 0 ١
 ار ىههتنك و هحمارلا

 ل

 هناهذةرهع .

 هقئادنأ !ىلاو * ىداقإ| 5

 لل

 ىةئصفرسخامتناف *« ةقفصولو قفصأ اخو
 ىممداعلا ةتلأا هلوقو

 ملال !ىدلءاملانمىورا 5 هوهطاد ءدق ”ىداعو

 مداعل وسم نمد ب عاف * ةضرهداك !لخثروأ

 ه-لطمزءأم دعت » رذدعم ىو ءاح

 هيدي و كس لسظ #* تيم رالااذَتاق

 هلوكو

 رخغ اهيأدةح ىلئكينمو * دج ألذ مالظاا فار تيلطت
 زذملا دة ماد 5 ائدىلا بيدالاردبلا ىنادانف

 هلوق للا نيدمأ نيدلا باهشؤيشلا عم هنوحتفئاطل نمو
 هل جيلا ىتملانرعاش « ىلاءاغبلابسنب نميذكي
 هلئتاانروديروت وهلب * انا لاقي اك اغب وهام

 درعلا رقد نب نيدلا قث يشل ىف هلوقو

 لضفوتنكلا" ال ه نة ذنيدلاءالل

 لغاو درعلا قيقدل » اهئملذخملا لعاف

 ءاشامفطاتوهلوق ةيدوتلا باف بحاصا!نينيدلارذيزجشلا ع

 ىلانللا لظىف فرطاانكوس ه» تر بربح
 ندو

 ىلابشلاهر رزه ىد_هأف * قوثطر لال ان 1

 هلوقو
 امام فرط روز * ل امم ىت دعو

 اندلتعا تابعو + اراطعا ىمأرباشف

 هوقو

 همأ.ع غد_طلاهلو « ىحاستد_5 الال_هان

 همالقرا دّقم كنم *« اظحتانول ىستشا

 ةلوقبايل ااذهىف هفثاطل نمو

 رهزلاو ضورلارغةبىرغث دعننم * "لمسقم تلازال ضرالا ل.

 رطملا لزئمان] اق هعمدو !هظدنم ل_هشلا عمها لأب 5

 هلوقو

 اتقددق ةفئرح ه«رهاسك اء ىفج

 اّتَمْدع ىئرزنا « ةيراح ىتعمدو

 ماج قىف هلوتو

 فرتلا نمنيس- ىلع لاب ازاح + هّمهدص نس- ىف بق ميقو



 ىضل اهل -ه-رط نم ىسمبف »* ىد_هيالفلاب نع ىدحرطيو

 اهتيعاببا يشن تمد نا « ةواح اما تره ”لماو
 ىتّمشااهموطرخنءتاثو ٠ ةذورإف قوشعملاعم تب

 اعطقنا ىن 00 ةقرلاف درر ىذلاّس نعلا ةقراقأات تك

 اعرو 0 هاجو « ىلا انامز هللا كيمدسلتل

 لاكلاىف انسسدلاا قوش 5 ردي د_هراذ_هلاىل_ أدي

 ىامللاهريسغتال شعت « ىّواسف ىلوذ ءعمطت ال

 لاملاب هيدقاف 2 الاىف انأن مو » هد قو هلا ىدنأ ىسورب

 لا 12000 او «هدخرع ثلا ن ٠ ىلح أن ءالرابس

 تحاطدقا مادو اذدعب نم « ىتعتمىدهف جور ئمتحار

 تحار نه ىلع تلسر ةع جم ىه # امنافلو دعا مالم لرتاف

 هللا ل ضف نيني دا اءالع ىذ اتا ىف هلوقو

 اء طحا3ملاهركش,ف ون « ملامنيدلاءالع ىضعأدتل
 ارذتِج رخوادّربم تلد « ىتحتملا ماركلاو احن

 نيمضما|ع.بدب عمم اصنينيدلا قآ ىذاقااىفهلوقو
 حماد -ماادعمى القل 5 انرهدبصأ نيدلا قادو

 ملاصب ك_.هلعانسألأ ن اذا « رخفافرخافملاتزحانرا هدايق

 هلوقهضارغا نمو

 5 ىضالا دمع ىقءارزولا ضعب | ىده دقو ةماعلا هتكن نمو

 لسجل قاذلا ا بحاصلا تناف * د1 2 فان كلااريذو

 ليق ا لان "ىلع ه سكب ىصذالا ىف تننمدقا

 0 هنو فئاطل نمو

 لان رجقووار هلي اح < دقو صن ىكذا لانو

 ىلىئصف قاشانارين « اهب ىقطااسا حت هتلأس
 هلوقو

 ةقرخلإ ب سني ىتفلصاو *« ةول> ىل_ءزازياتاق

2 5 

 افمهلاتو اهلت بوذت تد_غف * ىرولاداك ١ليئلا قارت-اىدعا

 اقطد_قو دال ءلافاط هناذاق « هدقن نم مارين تديازتو

 شيطا| ىمأر نع كاسي
 ماقلااذهد ءواأ, نمش

 نامت

 هللا هجر هلو مز. ندو)#

 « (ىلاءت

 ىف هنئااورباكسال ءاي 5

 هداه قدودوارتالو, درب

 ن *اهتروب هنت ضرالا نإ
 هد أمع. نم« اشي

 «(اذيأهلوزو

 باكلا ىلع هللا ءلر 0

 نبأ سدا داو ةبلكلا

 -_ نيالا
 دقلام ةيدقلانساقاملاو

 نءهئهمسلال] .
 -؟«ر امتع

 ىلاطمدقو لوك



 هلوقو

 هلوقو

 هلوقو

١5 

 هرحاهلاراثل ىوقيىذلا نمو > ال١ نارينب قرح لظنو

 اناريح مما !لثملءالافلظذ ه انرحاوعدواباقاااوءدوأدق
 اناربنموملاتروئساى لاق د مهدعب ريصلاريعش_بدهندوار

 ارب تى 4مىربب و. رثاىلع + ترحدقو عومدالىنوذع لوو
 ارح ىف:دزدق هتلاو هلتلاقذ ٠ هدي راذ_ءلا حالدقف ىنأت

 اهنيوطأ/نمىوهىلع «* ىلذاعىلدء.:ههلاىفدازدق

 اهتمع كل نا الرقف لل مداصاوظحل نهاد ى_دح

 2 رتلاةعوايداؤفلا ىئضا ارذعمتكر تو اوركشال

 حيرستلا ب رعشلا اذ تابأق ه هد_2ة فص: رع ديانا

 اويئطاامدع,فطاراولا# ه ضراعفلاذعلا ذراع

 اويعتتالس_كثالالوتلق * ىهتنب نا ضراعالث[ ام

 رغد اوهو ام مدي عماش 3 ردقلاب ىدبح هجو ىرولا ساق

 رظنهحولا فىدنءاذدعبو و1 هقرفد لطان ساسقلات لق

 دراش ىوهل ا فىظهملا ل ىدمم ىن فطعأ| ىنثاسأ

 ديساو ىدعفطعلا نانا 27 ثلاث ال انرصدا تدان

 ىلغش قى دهاش ه امدةءلوذعا١لاق

 ىلءب ىنعد تاق 5 ىرولا فتناف نع

 مالكلاءاموب مش مير اذ نم * مهدهح مالسلاينيلخ اباد

 مالسااو ىنعملاد_ص:ّمنأف « قداسمالسلا ىعاومنمال

 انس- مت نكح, منا جبقو *» امس هفعانلاوورادلماب

 (قءم) انهمرهالافنوكت نا ىئتيني « نكلوةاورلا عمافل تبط

 قئنااذا ضف! !ترصناضرعيو *« ىئثنةلمعىكمسمل الما

 ىعرطإو



 الا

 هلوقو

 دلا ندصن'ل.ق ىلع ىشآتاقو < دقاق شرلا بالا عمامول تدع

 هلوقو

 5 ىدح قشعلا 0 ه نيبااكشو رائارزبق كثالتنكو

 ةرقو

 موكل ااناو ضرالاىف نم لك ىنذالو #3 مول م ىثنعال اه-وز اهألقد

 مونا!ىف ىربال ىل_ثمودقرأو سعنا * مو.ا١اذنمقباى.هعطاو ىتنتاو

 هلوقو
 لءانلاقثاعلا اذ ىسراو مكب كلدو * لان افلا ى تسهر نم تاق

 لساسا |! ىف 2 نحسحار لا. ىلام « لحارانا اها تاقلزمتعتلاق

 هلوقو
 ىماذقو ىفاام طغأ ىندصاو 1 ىااظلا ىاةىورو ربخا لاك

 ىبانل ري[ ىربا تلق اءندقو *« ىئنالقال طرخ قدقر كرباب ىدهع

 هلوقو

 ناسمعلااورعيىئاذو ىدعت كمددي « نامعاعرصدقك اتشااقواولاق
 نايرع ىن_تمول نا ىنحي تلق +« ناب هااعم ءرعاعدو ادت ضبا

 ةبدوحاا بان ىلاعت هللاد_ر ىذا غلاصا !نينيدلا سن عشا ةمالسعلا فئثاطان هو

 هاوق
 نارعموأاو قوشلا لل ىو #* ىرت نمو تلسام ىمل سرج ند

 أ نارماه دق نم اديد-ةلف * اهباضرول امون ررت-غةءنال

 . ا
 هد_داس اليقمدن ارامل < ايرلا نوصءتلظندادو

 هرداب هلَدسم ىذلاةف * ةيرمث هةرنم هلام

 1 هلوقو

 الصو هم يلطأ نيح لع * اع د هءاعدم هوا:_صغْ#

 الصأعرفلالاذلمهرالف « هنمفادرالا ىلعيليسأو
 هلوقو

 ميوبتلا د هسبف تنذت + اك سمك اوهرهع فت يكر

 حجيرلا ىف تعاقاو ىلناوع #* تادقاو ىءادمترددغاف

 هلوتو

 هرتاف ة.دهلا فت ساو اذه ه اهرج دقو ناش -افترعف

 ف

 «انا قفوملا هيأ ام

 ىلا هثهنا

 «(اًضيأ لوز «

 خيشلاءاةبهنتا لاطا اننا
 قعدالانىشماتئكتاو

 هامسأ| ىلإ لالا رعاوماملا

 حرخعال سمانا معزاو

 ت*عستءاااتاو ىلظا

 0 ىلجر تدع

 دهارس نهفرش اذه

 نولكأب املك 1 رمل

 الو تورمباع ِن رس

 ةءدط ةوعط نع رمان ى ع

 ن* دومه هسمخلو |

 تءموددأاو اهنطىرت

 فكارأو و اهثيمخلوان

 ُ ألا جركة معلا بر 1

 هذهو موءذمكلز لكان ١
 امذعب تذ

 ىلغاعذعبت

 ركانف ك كينان 5 8

 *عداةهدإ |

 تعسااوا

 نءاف

 ا اىللو



 0 بوألات 1خأو

 ةئومألا ةرايصتلا تمزلو

 تاو طششسلا
 نلوع ناءاف نلعم م

 هارئام ىلع ىهو تاره تار

 ىثو حنا عمج فاذكك
 ناالارامهما تناكناو

 ه-تشنمىلوالا ةّدءللا

 هسينمةلاثلاوثااثاا

 اعلخت هنازيم ناك اينو
 3 هأ

 هلوقو

 ىنفالاذذانك لو ع « اذدلاىوينجامو
 نيغمل-ذ حارتو شق دلا نع هتاس

 ىنذافلخ نم هزكلا * اضر هل تنذأ ناام

 ىنع فكمأاب هن صال » هلت قيس دالول
 هلوقدلا مو

 اهنوجمبرطاافطا ىطسابت * لرتلو نوجناىوهت ةسحزامو
 ا متو معءرخ) نومتم ىباقو * اهداوق أبي تهاندقو لود

 امتمح روب ىنذملا اهص ىلع + تمسقأم ةعذدىليه كشعب
 اهئم_هأ ةدسنىانةثددم + تدححا ونيعل ااهتمى :رسابإت

 ب هاوق هبئارغو هب اع نمو
 ىبطىوساذامتاقف ٠ نيعللك نيد تءاح
 ىربالا ةءرت ءاكح 5 قءمععساو رحتاذ

 ني_شضارلادمءاأل « هدم سلول رع هيلع

 يعن ىل-غتم تنباع هه امل تاقذ ءام ضافو
 نيدساأط_ساناتمجا ه« افاأر_دال) لوقت

 ننرع هدف تقرع «ارج هم لءىدمصقناكنا

 هلوقهنمو
 مانعه ءدعدلاف هامراكم «© ىجعرت سدا نممادخنا نمناو

 مئام لاج رلا نيب مهل سيلذ * ةدش# مهمتي ن-هكنالو

 هلوقو
 هداهزلاو كسا ىديا ناو ه هوقراع ة.ءاجلاو نالو

 هداهشلا ىل_عهنتالىهلا ه سوهو ةداهشلا ىلع توع

 هلوقو

 هنيزلاو سرعلا اذهكةييااولاق © اهملطات سا برع ىلاومل اا

 هنبت اهتءلاتىنتكح ةنامر « اثفةنمدهنااتيأرالا تاقف

 هلوقو
 ىنواسوارهةقشعلا نود هْرَدَمل » انواطرةذااو سالفالا نم تبا

 وألا حت ناولالا نم بحا ه« الت اقرعسلاو ضمبل!بماولاو
 امااوملا ف هلوقو

 حجيرصتلاب رحسهلا ىمتوىد_هيقسوا 9 حبر ةتاو-رق سيار -- مل فرط
 حرا ىفاوذذة:لزاوعااورد ا ىعمد ٠ مع ريتا نمىنالخو ىذرعل فذق

 2 سس 2 تت م 2 2 حسم حمم 7 2 جم تي يي صح
 هل دوقو



 ديد ثا! ىصر ن' د:_اأك لم د سدايرح تاذد.دو

 رق:اسا اف رقتلقو م + اًئيك ىرباتمعطا
 رتاعحا مم -طاذا نم انآ ع ال'اه ىدد ماه ىلإ

 هءراننمرو:تاكروفأ » ١-تلادةفاى ركنمتيددق

 هيراح ىلءدوحلاب لوسأ - نأ ىو ءأملا ىنطدقو

 همسد :سرامت ىف ل2 ىهو - ىلذاعى- دقن ىأرول

 هس.ةئاضس ىل_ءاناصافتو « ارذاعاهف م ذاعلا ادغل

 نادئال راشتفاىف كناف ه ىتعدلافىحلاصوتاأس
 باصنىطسو فورقذىذب ه ىدأ !ةا!سيبحهل تاق

 َّىم رحى عسض ذا تيضغ « هعت_طصيلزلابسامو

 ىتيقرىفدوءااوال تاقف * ىد.تءا» ٌكرهظ ىف لاقذ

 ديه مام ةعقدأ اًهن اذد *» ىل لاه ةءةصؤ ه_الاس

 دمواعاصك.طعاهلتأق #3 هنىل>ارلا نم عاص

 اه:ءو ب>١ن_ف #* قمالولودعلا ملي

 افا تءانال « هسأر وطلا تممهف

 امَدلا لصأ ىلع تعقو « ىدبتةاز ىئنكما

 ىف صاضرلا اان هل تاق 5 ىحرخلا فطال» لت تح

 للا م-هرعو ادن لاف + مدو هب ل-هد قع ىف

 عيبقل اوداذ_هكلعت ه الهج باشا !تةةثعاولاه

 مجامه_هجو ىلء ىف + ئالاحح ىلئثدت تاذؤ

 لاس خان هلة بو 5 رع_تبسلطاد ادب

 معءانورعشماذهملع و ىداميذاخ وانا ناكف

 هع جلا

4 

 «سمثع ى دال فهل

 هللا لو سيول نا ىلء د َ
 هللا ىدعو هقايصح ا

 ًاعبج مكب ؛ ىنننأن نا
 ءا*نإ اعيرس يل مكن انوا

 ىلاغتمّا

 ه (اضي هلو +

 سد !نيشاا "اقر هننا لاطا

 لامعا ارثكو لايذالا تا
 لالا لاش الاقاشبو

 ىعمارملاو لاع .(لق
 هللال

 دحو هلزأ ارفتأن مو هللا

 تاهت ءقرو ايزعابوق

 تد راثعاا فقاوم نحو

 كااهنمدح راو

 زا
 ا

 فو 0 5

 مد>ًاهلوحو ضوخ*



 اني

 هقد1 اًةوق نءاذه لكو د اوأرواوقة-وىنوطلاغف

 1 هلوقو

 هبصئلارأ_عموواماعدلم + هرختم ناخدرملا عمئربا

 هيقئلا ماهو هورسك ذا ه*ب هلداح لام سار اوهمضف

 هةوقوأل ..
 فص حال « هتبدناذاىربا راسك رئاظتلا ىف سنا
 ىصعالاوهام « هسفئاهأماق 1 هاه نم بدقلاو يش
 هلوقوإ|| 2 --اطبحاص ةكاييزز
 ىد_ةنتانها تاق + اهرذءات رخأت 0 بذعو بدكدت 0

 مدلافكعملخدب * ىصعاذهىرأ راسا
 1 : هلوقو لدا لو 2

 "”ىلاوىوةاانئموهو « انج وريكهيقربأىل وق تءاإلاو هلا
 ”لعماف تضرأ اذاور ««هتضرأ نشأ اناك ى' "دار فرغ نو و
 هلوقوإ] >5 نمركحإ) .

 هلسثم ىلعع اهسالوبقي * ىذلا طاولب ىرغم كر لع. وقاقاب دم ا
 هل- أن مسانلافلخترصو#* ىرعام ل .:الىلاءفتوأآ مهران اكو مهراوحعوي

 ةوقوأ]] تامعزيةدنكوخأاذ_يف
 ايرتكااذ ًهلَدَغ نم كاذب 5 اكلم ءاحذاىربا تنمو 1 سا

 اًثعدر_ءقماج تزرحام ل (.عسق ه_ةا نم ىل لاه لد

 انثدلا عفراو ءام بلقآ *« اهبوقراهطاهيفو تفك

 دو ا - لي

 0 وطور هإوق

 . || د ذلانعةباكمناطلغ
 هوقو ةياك هنا

 ءفاعاحا لأ هت «٠ ١اجسشت لكان
 هدعاق هءلع ىهو 00 مئاهىربأ دوع

 هن اقلا |
 د_ءاكيوتلاةفىربأ #* امماحح ةريغسصو ا 0 . ع

 دعاوتلاالاسنلا نمد * ومعلا اذ .<تلشام 00
 ْ .ر ب يح سوماقلا

 هل 2 لل

 هدناق ل تاةكك- لاك ف ةهدو 1ع ءارعتد 0 2

 ا ةريع تااسهتممهشق دار
 5 سور كس ذزا نع

 - ها
 ىدلواب, تاق مث هند أح ىدححن يئن ماو ةريع 2 ادك 2

 ىديت ع هادخىناصعناو 0 ىءواطت تذوق تن اه

 هدعاقلا مركنال لاقذ * ىد.سادوماعلالخدأمق

 هلوقو
 ١ سسك ب هك م مس رو سوم ع نسعي ص مع صمم جس ل ل يحطم

 ةمكو
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 هلوق هدم عسب دب نمو

 فوو لضفلارغ « ىلضفهتلا لضف نبال

 ى-خاورسلا ل-ع *« ”ىل_عوهوال فيك
 هلوقو

 اشيلاعل اني عاشال_ذفو « ادوستزح نساحفاردبانا

 انسناكلل مارك !نمترمصف « اطخت زف ماركلا نمتنكو
 هلوتو

 ىنامزلوطتشعامهلمجو « هناسحا نمتداو أ .عامسق

 نأ لاو ينك الا دوحلاب * هناملءع لعؤش نمد أرو

 1 1 هلوقهطارغا نمو

 ايرغموأافريثمهو:طوتساف #4 نا سم لزئمالارصصمام

 ايمطادنعص «تءاومعتق « هيرفس ىلع منكن اواذه
 هلوقو

 ىرمت مقلانادو م .ومهاااذع * تحرف:او لذلا ضافوءاحرلاءاج

 ىعمته سنع قءاملاراكةساف *« هرظشر لستلل هنازرخ حارو
 هلوقو

 لجو الهسوعدق انلذ « ىأر نأ ناز_هلا نس

 ليمخاف بح تاذدتالينس 0 ت-رخا دقانا ضرالاىأرو

 ليواقور_ءهللااهداز « هنيعاتدمرذا ىكحي و

 هوقر

 ىدئعادئازفاولمشاال « ودنرصمد د أمون تعمت

 ىدلانعهيورات حرف - اداصاريخاذه ناكصو

 هلوقو

 باتعلابهءورتنمم تسا « ىولكنععدبامشلا ىفىمئال
 بايشااريغب وا < شع"ىا « ىللقهللا تاهزيشلاا هيا

 هلوقو
 هرطدل ل راد_ءالو #2 براد سداندادو

 هرح ىلع هنم قرسحاو « هب رثهقب رنمتبافك
 هلوق هنو<فثاطل نمو

 كاع مول هقارق « ىلَو مادا ارهش
 ىديسواضياتاقف « تسعسش ليقف

 هلوقو
 هقئلوشاوضراواومومتالف «» ىربس ل ماصا لاله تاق

 رهو جاو ب 2222ج ص مما



 قداناو كباس لغات
 باها لس م ا

 ”لردص هعدوأام ناك أو
 ساق كلف نم نكّمذت

 خ وبطلا نمذي رمشالا

 خوطالا ع نهقذا#اهعمتت
 لرهاظن 5 ا

 تما مث هعدوا|م كدطانو
 تدعشسا اذاو هئءايت الم هلل

 هنعاف ثاطمشلا د نم هلئاد

 مالسلاو

 تيرانجىلابتكو)و

 «(نيسحلا

 الا الكت رازكا ءل د ->أأم

 امومذمالا عقبال بارغلا

 تبءئنا عقو بنج ىا ىلع

 ل ناو ريدا: -ءورف

 يع ناو 0

 لك ١ناو رخل ا

 فرمس ناو ريسعيا نيدو
 رام كلذك ريق ةغلبف

 نيحلاو هلمعتفذح نإ

 نيشلاف هممت فذ ناو

 ني

 هلوقو
 هد_خىلع لط مدىلو « ىل:اق ىوهااعرشؤتكاح

 هدنعنم ةنثفاا قدح * هلاطل يكصاملا هتاف
 هدقعملام ىبمحت#ق < ىفاراظ د11 ىلإ لام

 هلوقو

 فاق_ثا هطول + رح
 را ناو كشا' ةتاذط : تح

 قادلدع نم تاقف ب 0 0

 قئقاطاتانعع كف د اياوصاده تاكئا

 1 هلوقفئاطأ نمو
 قسنامزلا ىذكتذا ةرسمدح + ىومدىرجا قارفلا مون تر

 قيعادمتن متاقعمدلا فقوا #2 ىهعت ل عومد ىرخت اذهكل دق

 هلوفهفئاطأ نمو

 ىدسح ئضنءهبقالاامو « ىلبرحىرمئمبعأإل توكش
 ىد_بك ىلءاهدربا,تاَقف * ارصم ىةدزب ىوادتلاق

 هلوق
 ىدتعءدساحنم افخم « ىدع :ومقواا هلتاق

 ال للعلا 6 انزل ىنتصرلاكا نر
 هوت

 هرخسمتاكاسع ومد « الاهضرال نايضغيبو

 هرطقرحت#لا دعب ىيدعفو * لصوت هةطاعمتةطعاف
 6 : هلوق هفئاطا نمو

 هرطواهلصو نمىذتام ميم «ىلعمال!ا,تراش ال تغمناول

 هرشعلا نموةصن د-اوالو ىس * اهامألا تضءاما عسبصأب

 هلوقدل“ هو
 مسمأا ف ىلذاع « هرغثرو د ىأرول

 مهردرودفلبق « م" هسورتيغذ

 هلوقو

 هتجا ملاديدرو © هتنمحا نمدخيف

 هن قةوالنح + اهاتقذ ةماّدو

 البقا ني- ىصخلا تان آر اونا 95 ههدحو نساك امقر ىلع تمنع

 الواوظنلا ىفهللاسسبتأدب « هرغث م-ظننع رتفي اديالف

 هت ا ا بج جب جب ب جملا

 سس



 اكان
 شسللللسششسشسللسسسسشلشاااهه“هشلء717ش7قط997سص77 0060660606066 4:ه7247ب-

 انمذمهلوقو
 لزان اهاوسنملزانملاردق « الزانمتفرمس دةازا ابرد

 لزائميولةاافلزانمايثال * اد_ثنم ةكموفاهيفترسك

 هلوقهللا هر رامعملل ةماعلا تاسالا نم هترتخسا امو

 اهاعحىف ةريسملا سم ل اةروسول_:د ماا

 (ىه) اهالتاذاريم ارمققلا هناك هت سحاب

 راخاه من ارك ذو راهعملل نيب هطخ ىلصوملا نيدل ازعيشلا ةرك ذننمتلةنو
 ناوداانعنزاج

 بايا١ادهىف فئاطالا نمامهو
 ىناملا اجاهءلع الهمواشقر < هتاقبطاراذعءىددتم

 نأ عرقرعهءاع طخ نان #3 لمح د121ىفاك نش الو

 هلوقبارلا اذهىف هفئاطا نمو

 بعلاتي ا كا #3 هطو رشم تاق مداخو

 اكانرألا طورشما,تناام #2 هد دانةواح معان نم

 هلوقو

 دَقلافهاىمالا لو همدنوا!نم * هت, وهدق مداخىبق كلق

 ىدنهلا همراصل سدة مرذحاوذخ د« هظحلب وريني_-ىدعال اوقأ

 هلوقو
 ايعد_للا ها تكرت لاذ + يبلارشاادو.ترادعتُمل
 ا ولاع.يض:تحرو ه ا:ه.-اك نويبنالا تظذ

 7 هلوق

 تسول ا مذا نسل نم هل 5 ىقفبرعلاى ند ىداؤفداص

 سو حامد لها ايرسءإب هن رئاظ ىلقو نسل
 برءانتحارو تاضوكبسىف *  ةشاشح اود_كننأ مك اسع

 هلوقو
 بعصا ناك امم-هقارفو 5 ىلا ب رءاوؤادر

 برقا لادن مىلتوملاو * اوءجربنا م-ّملما

 برم ىلا ىف يح ملثم # النا رال ىلا تء>

 داحاو هلوقهنمو

 قفاولنيق_ثاعلاه جامو .# «هسسحب عودت خابطب قاك
 ناو رودصا!فبولقهنم « تدغوكو هافسنءىفاخننكل

 هلوقهنمو

 امدوا ل ىلرامص * هاوهرازرس بر

 امهم ىلتالتداو 5 هنمةلاالا, تزف
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 5 هملخد ىرإ| وهو

 كصوءويلا ى هلة

 هتعءاقدقو >2 3 هدل ١

 عجضوم < هلمحو كرز

 اطل غعضوم راف 0

 501 هادا حل هددق

 كر غهرهاذزا كر

 هناىغليو كل ةلرسةئطارما

 ةعلخ كاب أ ىلع ضرع

 1 منا هللانك دعا | مساق

 دوذلا ةرهاظ : ه4 عدش

 0 روغااة ةطابو

 رغد سااةلومك رو

0 

 نمرتور_>ىلارح

 تاذر لا ةكااضو 2

 ىركحاو او رضَتحم رة
 رظلىدرطاا ف نكلرطخ
 ةلردصيالم الدروب ىالوما

 سا ل ل دالك -هقوبو

 ناو هيرقثالو هينمد |و

 سنكحاف كبابرض

 كب وسم ناو 0
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 قببلي_يبيبرب ربت اللا

 هوقدح ادم فئاطانمو

 قفالاىفرهزلا مولا ىرسم .» اهثيداحأ ىرمست مكفاصوا
 قرطنم .ناك رلااهدنست * مدع ىدنلا ثدداحأاك

 تقوملا قناوجلا ف هلوقو
 هطدحمت دع طم اكلفلاب و « تعسرك_ةوذنيدلا باه

 هطمسا!كلمهعاضوأ ىو »* اة- تقولا عشرصعا !ىف ادغ

 2 1 هلل م - ٠ ا 000 وه

 هانمىدقاكيف قلي ك يلع « مداق م ةزيخلا رطانق . م2 ىلا ىلا هلو ةتمارخازكو (هاشنءر عقلا !خ
 هاسملا يصوع طوللل ارهظ 5 ىنافةطال موق 2 قب عمدت دس علنا

 ىعملااذدهىفتلقو لثاقلا

 ىرجاذك تاقؤمسلا قول-هملع ه ادغدقوىر<لدمئلاتءك اولافو 5 عما ةصصت جعسا

 ارطنةةنا كتم املع ىو 2 2 5 ذا رطاغقلا وُ هنكلو ددكصتلا

 0 0 كاما
 هثكم لوطر قا ىف » ىكتشا دق 1 0 ةثاازم . كر .٠ / 6 3 _ هود ءوأ 1

 هل رح قهادب ز ٠ حراسروت ”لكو ا
 نيدلا حالصزميشلا ىلا بتكو 2 ءالا ضعيف ةنايع

 اليوحتافصا!ىأن ءىرال 1 ىدادوءاصالعاا حالصاب 0

 ال_ءاخ مانالافنوعارال « نمتساقا بنعلا عدو طالا كده نوالاوز
 0 1 ةساط لعب تةكامفهلوقهفئاطل نمو 8 ل دددمعت تن 0

 ىبستىتلا ىناوغلا شس سد: ىلعقافو ه اهشقن مص ساطىناقل مات

 برضا !لاد تاساكلا ىف ىناك 5 هلوق عهسلا ب رطا ىسح فصاوو

 ىعملا ف تاقو

 دراوم مودل ةّرحخا رمت « ىتضو ريوام-ىرذدق ةساطانا

 دعام ىددنهيلعو هنترمقف » هن ريئاارم-ةلا حراستو

 0 تق
 هنذان عمانلا هنسعد قئاولا

 كنايستغرثكي مالو ىرأو

 اذبأتاقو
 قئارءاعىلقمكلاةصو مك دنعوهح وتذ ةساطانأ

 قرادو بيذعلانيباودزتتف ٠ ىدهجقرابي هدراوم تيدع
 انضم هلوق م +هذار ىف ةقرطالاهضا ارغانمو

 ىو ا قرح نمهاةايامءامطأب 0 الكوم كهذا ع ذأ ىورب

 ىوهلا لما نان ضار تا ىلع » ا تار تلا

 هلوةهضارغا نمو
 هصحص عم سرب اذماةم ٠ ادغنأىلادوعلااًءرطا

 هيعك ىل_عرادا:اكو ه٠ هقاس ىلع ماه (نءهشف



 فز ناد_هاشىل يسدد نةحلاو عمدلا

 ىقةححرخ عمالاو » ىعمد طقس نملاف

 دم -كمااتوعبص:ىدد « امودصواق-ن ءأن دع

 دحأ ل ءىرحالام يلا ىف « هعمادمنمدقللا لعداع

 اهدن «سفنىف دئلاام ٠ ةماشد تمهنمدخيىف
 اهدءعاسالا ىعدتال * الثافادغيطرلاربنعلاو

 ته ة>الملاب لياخو 0 هذ راد_هااتدننلباحمو

 دوسوشح و راذعا!لزت « هلام اعز اه ىلاآر ا

 ةر_هانائابا!اةبعتاف *« ةئشوذةئمهلاىلا لام

 هرئاداهل ىصخأ هراذع ٠ ةطقنهةخف هلاغن

 طةالالثمتاماشلاهةوفنم * تديراذ_ءرطس ىلارظنا

 طلغه.فحاورالا ت-اردق 5 نان -سحة ضد دعك

 هلازغدمجو هيداوبثكو ه هنوضغنبا تبول ةئلا تح
 هلاكوه ماع هقذاف ٠ اديدقوهنمردلا نس-تذخأو

 نيلز

 رطقلاددءىم_الالوسعمتلمقو « ه3دق لاسع لام املَتقن اعف

 دئاز-ثءذلطنالحورلاب © هقشعف هيص كمربن نماب
 داء قوشتلاوىعدجولاو ٠ه رنهج مدن ا ىلدج لضفلاب

 ه.عصةلاسق هد صو * هرع ىودقوا ارجاهاب

 ه.حالو هنزمىف تكرت * امو خلاب ىلقتذخأ

 كذ_حااممم !ا اروديىلع ه هنئس-اهزا_ا:هلكلق

 ْكلوثحاام معانا دف « ىمالاب مالا تاقو

 ارعسألا راش ١
 ليك لاقشاو قر 1

 كابلاهناكمانأو ىلامالا
 كلاوعلا د_هعك لامآو
 فاكتر كيلا ىريذاعم

 ترصقسان ا كيدل كب !
 تا ادمهعا كيو ! انك
 ىبنعلادم: كلو ىّدع تلا
 ةماركلاو ىرلاف:ّروملاو

 ىمظنلا ةلزنملاو ىمعتلاو
 ددصااو ه«بلخو ف قلاو

 تةدامونيءلاو هيض

 ريخو تقسوامو سدنااو

 ريخو كلارك ذتقواانئاهتو'
 حرباو لارن موي هام

 «ادهعءلوطو كملاهاو 0

 ىلا لتنهروءدر 1
 ماداو هو فامذورك اع

 تَ ى--رخب هزع هللا

 انو هقلذبام ةدهع



 هلوقو

 : - براغم ال ىعار سوءهو 5 عااوط ىشوراشالل حانرا

 مشو مميظنلارهزلاب ضو رلاو « :اهنلبرومانلا لج ز فزعجو

 عمتستمارملا » لقلاجلاريمأاب
 عستادغىلقدل « ىذلا ككولءانأ

 لدعا!نم ىلقيسا حاصا 0 هيراشم فم هلفدىف
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 هلوقهطارغا فتاطل نمو م اربشلا اذهو ماركلإ

 دلوالو لامال ه-:ء هثيل « ادهتحمدحملا بالطىفادغنمأ مالسلاو الإ
 0" !مدلان ع

 دم ماما ةينر ىطتربا 31 ادب ءاضقلا د هلق ن نافستتال مات دع ور

 ىزوابل نب نيدلا فرش اضقلا ىضافتىلا بتكو كالا دادرممء(ىراشل

 3 2 نيقلت نيس مانتنكو ٠ اضقااف ياك: أو نتبنج نسافر لا

 نب وخالامدففرسصتلا كلذ 5 انثمحأ انرهد ملاع اى رسدعلا ناو اولانلاطوبل م 2

 ما سلالثملانيوضن عم هوقو ةيقاعلاو اوهرغشب الا بال

 ىردقفرءدناك دق »# اقيدصتمدعىلا 2 و هللطىفالا بيطتإل

 1 احاصاب مدو ىاَقل
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 رياصلا ب ستهلاىوسمهيق « قغلاو ملا ىظك سلخ

 ميسو سانلا ل ل ريمال انيعدق

 1 سكس بوم 0 ا 27د م مج جب يجبر ووجب جب 2-27 جحر

 مهم



204 

 غواما!نودىملاو »* مكياءربصلا مزه
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 نم عامسالا ىف ىل_-او 5 ليثلا تاهطةمنمن-سحا ىش ىد|!«بعمطاسةموةب د وتلا

 للصاوملا تامغذ

 اسنهغلاىفتلاق * ندغ ْكلَدَق تاقن ا

 درا هم-كت تااه ع 8 كبر تاقوا

 هلوقكلذ نمو

 لسعلا لاذ نءريصاا»*ىنادت ىصكستام « لستال هيف مانع« اريصت ىلئ اساب
 هلوقكالذ نمو

 نامزلا عيدي ىلعهولضف هوأر داخلنا ذأ جيلمو

 ىنامرلا نع ىورتدومثو * ىو ربدرإملا نع باضرب
 هلوقو

 بضقااك ل اد _.ةءاف نكء.و « الالدى-عوكرلاىفماما

 وللا ىلع تاق تةخلافو + ان-سهثاا تلق تولتلاقو
 هلوقبانلا اذهىفهفئاطا نمو

 هلوطر د * ه«ءادقاىلعوهف * هلو.ةنءلامذا 3 هرعش ىف عوشي

 هلوقهنمو

 تعدتيا الاالا نسل! ةعيدب + ةرعهسم نمناضمر ىف تءع
 تءلطدقسءشلا ىذهو روصعلاف.ك « واتا ةفالاانرعست تماق

 هلوقهفئاطا نم

 ريغتبال د٠ لاو « ىاملدأ هلع - * ردم: لذ *+ىحردمت اذا

 هوقهنمو
 كلاطمأام لاق هسات>ال » هيد هلطام رحاتو

 كلدءلاولاملاتاهلاقذ ٠ ناواىل كد. كق

 ىلاعتهللاءاث نا

 *(اضي اهلا هلو) «

 اوريصي ناءارةةالزاحن ا
 «أدفانأف ءايمالل ءاد_:

 وسنه دء-.ااريمالا
 ه-ةظر كا هقحلا

 هيلارانثاىذااتاصااو

 تالعا تاما م
 كذدصلاكس اهنا
 فرشلاةردهنم عزئنا اذا

 درعسلاو فاتالالا 7

 ديسلاراد
4-2-0 

 نم ىل- +-ن

 ف شارما

 "لخالو هد رفدفح 3

 ريصلا نم تك

 ندا ءاسناإ. م

 هللا لأ-ااناو رس ةلان
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 0” ىدمتت لو باه كا

 م
 3 , اضياىلء لل -فطيو

 جتفبالو بايع هلع لك
 كلذ ديو 0

 جاما ناو رض اهذهق

 نغمددلو ثومألا | ملا

 تكلا أو توراعاهنع

 لاومدصقاهر أن إى

 عوجزرلاو لاوسد قي
 ىلأس حا لام 0

 دقو لامع ؟ عوجرلا نم

 اناو في رعتلا ت 2

 0 اوطسارظأما

 ردم الا طخن نا

 ا فيدل

 كاع 2[

 ضيف

 هللا امهر ىممامدلا نب ني.دلار دب ىخاةاارصعا اهمال ءىلا هللا هجر ىبدالا

 انيك والضفامب لملذتاقاف ٠ ديىارع_ثاضورعف هلزما
 انم- لمه :ءاهرد هى رثلاو * تفاثثا هظفافف هرم ودمساأم

 انويخو انوطم عدطةتدقو * تاسدقو اا ىاحز نمدؤ انرحا

 انوعقم موق "”هل_-رايدرتان » هقدارب ظفا هسوك_عمفدصص)
 ابو رقملابقالا يع ةلارأل احرف نك نمرظد م م و

 هلوقبهمااراٌ لا هءاجآف

 و تل نار د ل ا نصا كب الك لاننا يهد ن ءالكزماب
 انءلح حريب موظتاارهوجو « هنوال» نم ازد_ص كَردهَتت

 انوةةمباعالات-دىتافا « اذلذ هتههأذا ازغل تلح

 انمكم ل علا ديزباضبق فكل *« هيااودف اع ردكم هسراؤد

 انيسحت كافاو ناهنعف ذك اان مدأق ا:كسم هراعطا ساو
 انومآىأرلاد.ثرانممآ اذمف « مدرب او دا١ب ود اداهاثان 1

 0 تالا ظانم هراةثاا# هسيقان حعحامىلاعودرلا نآدقو

 هرعش ضعب نمأم  قرس وذ اةوت هنو ف ئاطا نهب دولا

 هءفاك لج ىرعشذخأت « نادال ىالوءايناكتا

 هيقافالب لكلاذ_خمقو « اهظنا حرطاتيلا ةمئاك
 هآوقو

 هئطقو قمدناز سدكي م ئع ءاكءاضسا | ىتمحلا !نىدأ

 هنطقب امص اى هرشنءو ٠ حار هللا وذعو 0

 هلوقو
 همك اذ حارلاو *« اهومد_ةةرجو

 هلطناركس تحرف « اهبف ةم.طتمع#

 هلوقو
 اهةثعىف تمهنءف مالو « هنئقذ ىل زهذا هلت اق

 اها ىلااةوشاو تلقذ « منئىدانف تنغذا ركذت

 هلوقو

 ىدكتقداز واباوصىجد « ال ةلاةملادراب لذاعو

 ىدبكى لءاهدرب متألق 5 ةدران بيبان ة؟لاقو

 هلوتو
 هرددفد._-اامو *« هدلج رهدااقاخأ ارانكتكلم
 0 كلمتال نولوقي « هلاحةديد- ملا ىبتك تنياعاذا

 هوقةمفاعوانزوا يلع نيدلا لاح ْعشلاو وهدراّون ىتلا نول تكن ن مو



 اك

 ابابا عفان ارتلهذ ٠ ىضذرلا بان ىهجو ىفقاغا
 هلوقو

 هيشاف رباك الارنب « لْزت م ةفاطألا نا
 هيثاحلاق.ةرافرط * ىرولا ىف كرعتيأرأ

 هلوقدل :زه< لذ اجرسس باص نمياطدل بحاص ناسا ىلع بنك 1
 سوفا بد ماد كالاودد-و « حارسا ىلدد لف 2ك امنع

 سوردلاب هفعافارام دسإز د دال[ لوا ا

 هلوقفثاطقع نك #ه4ىدهانمىلابّكو

 رطقااتدنتدق ضور ىهوَت د »* ىلا كفناطق نم ند ىنات'ا

 رذى ا نع ىلهبو رباهركسسو 5 اهدي دحول-تقدص ناو رغالف

 هلوةبىدر ولان بنيدل' نيز يشل مهماوداج او ةماهس اهذهىفاو راحت ةعاجملا

 صاغ ااذرطت هاند * كاض اف اطقندوا

 رباجاهتتلسرصو « رذوااهر كت بف

 هلوة.ةوالهطاو

 ىئلاةياعارطقلامامطبستع <« هنعصا مالغلاءاصدقو لوقأ

 (هن) انكلان مىفءددىو,تنممساب حبو « فئاطق ندصءاجىللةك تبعي
 نيمذا ١ عب 2 عمدل |وقو

 رطقاهاتامئاارطق نمضئاطق « اهلقانمىبلا لام ءنهللا عر
 رطقلاهلإبر وذدعلا ضد:215 « ة-رفزتهاف ىئكاهادما

 نيعذمل ا عيدي عمىطارمقلا نيدل اناهرب ريثلا لوقانهى متلو
 ولعام سنا ترتخافاهتريذغ ٠ فئاطقت امنا ارهز تفطقدقا

 27نسلا مكث دنا ىلكف * ىلسرم اد مىئءاوعمسا لوقت
 هلوقئالذن1فورعمىنا.ةلارطةاافرطقا اذن رواماو

 يختنءاماعأ كدعادمتلاز *« الوتامعل اثغاب ربا ارك

 كحد مر طقثمغا|لواو« عمطىف تدز ىتحرطت!ا ثدددق

1 
 ىاصقولل!نءىزع « وكشاةاضقلاىذافد 0

 مامغلا نم ب ريرطقلا * بيعالو وجرا رطقلاو

 راز+انيسلا ىلا لوق انه ىبدتيو
 ارحااو ن.غااىل_ادقه تحارب 5 همك دوج ىذا نيداال_ءابا

 ارطقلا كَ ارب صمنم اهأوجرال ه« قناة_فاذكلا ضرا تا نكدا

 ننيدلارد مةاضقاا ىذاقانالوم هب بتك مهرول قاز ءاانه ترك ذرك طنا نأ هلآ

 رح ءا)

 5 ءافنكاالا عيوديو نيهدتا] ندر هي روتلا نيب عجب و انعهنان نال لا ا

 قفى
 ورممهمد نأ دا

 ء فو دعمللالا 0

 ع5
 اه د اهمددو | 0 أ

 ةعج يو اهب
0 

 م اهعرس رع هدو 2
 اهدصغا ةكلال اود دا

 ةيسكوا م

 دا 0 مد -هردإ| اماو

 امهعارنو 011 داس

 ركسشلا ال هاوس ىدينم

 ركشاالو | 0

 هعافتاافىلنإ 0 ا

 اءقو ان 4 اك اىقو

 اذا لاملالانمد --

 ىل ى-جوحالو هئدرا
 كولو باقهلا بوكر



 ضي

 نيا بنك تعور * وأو قارقاا ىلع اريصلقا

 قيعنمت طقسا دو هضم 5 اعتمعانا عمدا تناو

 هلوقو
 اماةسلازاالو رازناك ام « هم صف ءرهد ة-ءاةئالول

 ىتارتيه_مادقاىلءادغو ٠ هدزعةعافث!!ىفلواطتنكل
 امه 5 نءملع هللاو ملع ىدرول 30 نيزجشلاو وهمح ارم | هدو م 5 اناك/ اي طع رشا 21. ة31ا 1 درا ل[ رإ | رمل كك تباو تمزعالا اعنماك ٠

 : لاقف نيرصاعتم 0 توثو داما
 هيدلاف ع. شلاناكوهو ه اموبىح رعشا ىذا فدك 00 1 ' الاو ريذاعملا

 همدقىلعمحو رىرف < ىل-ق مارهنأ رهثاارعش ل
 هلوقو رفيف كلا ارابخا ل

 هلظاام يحاك « اللا فرز تاقنا نئاهفالتخا تيجو
 همظعلانوُمالا * هبلاوج ىربااخ -- قيرطلا سوق

 ة.فاهوانز و ةثكسللا هذه ىلع ىطارمقا !نيدلا ناهرب حكااووهم 0 6 هما ايفتقم اهرتو
 هلوقب اممم عرتخملا نم لعأ هللاو دلوع اذه تاس تغب
 مع وينكس » بحاح ادأ هماكبهفي لذ ميرال هلل رادقمذهتناطيمز ىلإ

 هلوق ىبختإو اهماط ةريضا امذهر ةاىآ
 اهايرلالظ فاي وهلا ىدع « ايلا اهامح قة مدر: ىصضا لاو ىلااحاطوا لإ 1ك

 . اهابجو انيعاالا سادام « 1 ها اهتام نم اكن | اطال

 هلوقرلمو 0 ا
 ديشملا عبذرلا ىهازلااهدمهج « اهريغرشافتذا قش مد لوقت 0
 (ىإ ديعملالاق.سلا تايصقامو «دوعم”لكمتس> ىهامبل ىرج ىداخف هاقتازمر +
 ار هللادشتا اناو 0

 هيدلربلا ل_خنهلاد_غو * هضورب ع راارهزاهز ا

 هنن رف ربدغلا ىرجو « انهلانايمطخ هلماهلا ماق

 هلوقو

 ا اعلا 5 هن داب زفرمصم ل :ىلءاولاف

 امرهلا غل 0 ءةةسن ا نأ 5 مدالبف بدت ' دكه ك2

 هلوقهضارغا نمو

 هموح صريختاههم ٠ تين هبخابطبر
 2002 1 كنان 2 هاو ةعوولم

 هلوقو

 أنايلآ كاسنلا نم ىس 5 عرابه:سحانا تنيحا

 نلعأ



 هلوق هي رغااهنك:نمو
 اذالفا ىرولا همت دغىت- « هنوذ+ فس لذراذعلا لاس
 اذاصشلا لئاسلا ل ارثنانع ه ىغفاك هللاو هغدصأب

 ةلوقو
 ىذونالو ىلا خ هتالاث طاسنمت « ادغ هلة ممهس ضاق لوقا

 ديفا 0 مك: عيالو هعدق #« بئان ريسغمد نع ىلقناكن او

 هلوقو
 ىريالاممكت ارمهنمتيأرف ٠ مكناصو اوفطمتتناتاما

 و » نأ دال مك داع نأ تاعو

 هلوقو
 ارطاو-خوا هنا قمنكسو « مكب رقب لطاارهدلا معمل
 ىرجاملعيزيعلا عمداتلقو ه مكاصو ناركش حورل الا ذنب | تاعج

 هلوقو

 ىرغنموالان ؤئعمهسلع ٠ ىصخاف هضراعدالاىفادي
 ىريص تاقرذعت دا لافو 5 اًواسىم ىرينألواحو

 هلوقو
 ىوندق كد_ئءزيللانام_ءزتا هدقسامذانادغالا هلو

 ىوها | عءانملام نم ىلع ىذهةءأ «هعسل اع ضورلا فمك ف:

 هلوقو
 ىوهااىف لرما لكس علاةف + ةيامصتفىوهأ ىذلا ىءاننت

 ىوتلأد بك -تمرةاريصتت)و < هماو- تمرد اقرا ترص
 هلوقو 1

 هسمققراب ىللدللا من ةرسع © ىرظاُ داهس |١ ىدوادقو ىنانا

 0 « اذكهىلمالا يرطاب هتيداتق
. 0 0 

 هدكز ىوكشلا نع ةأري٠ « اسذ'تاتق نوفا فايسأب
 هللا لذ ةقىل_ءاهردقاو * ىذمىو كيوة-ىوقااش

 هرقل
 ةعادا | ةفاطعا تيخر و. امدااد_ةاةدقد هب ءاح

 هيناناايصلا جرد تناك « ادحاوهتماىفاد_غذمو
 هلوقو

 لمد_نامهءفالتريغل 95 ةعواىرجاهنميلقلاىفو

 لمصتامتنأ هفدرابو « اشلما اذه ضعبهرعشامف
0 

 ثراساى ؛ اريمالا ىل اهلوا «
 «(نيئمؤملا 0

 7 !/ثاورصوأ اوفاتدم

 تيل 2-0000
 تروم رد: هقلامناو

 لدامدا ١ كاللاو ا

03 
 بادو هتيقادق كالناو

 ىار. نك<و هني 0

 هةقورثأ 5 1

 لالا هلاك ةرضملا

 ت2 ةتيقئاوعلاو
 تامزلاو 1 1
 هرم ىملا برت

 هوثي ودي روثعلا



 ا 11 تاصو

 3 * اهل
 هأومقىلا ١

 ل ا و

 اماو كلانا ساد

 مهعانإو

 لماعلا'ءانثط او امانى
 ءافولاانا. نطااب اق

 اد د

 لصاملا

 قاولا ماوهللا

 ظ000

 ليفس مي_تقلا مس *ىلاىلامو *» هدقو دازد_ةلمرلارحولوق
 لياءوهو ماش | !ىف هيىدهعف# ىضذقئاو تامدقولا ست نظأ

 فل.لءوهو ماشا! ىفهيىدهءفىد_ةصاالوق نكلاو ارينكحهبا اويعالت ليلعلا يسنلا
 هلوقهذمو فطال اذياغ

 الطماهرب واصتانكت « امصاابعمادم|سّوك
 الطلاب تيهذام نس-اق * اهشتننم حيئاوساهعدو

 هلوقو

 ءانسب و سهالاىدتك او «٠ ىب.حازوا ىوشاملتاق
 ءاوشلا و0 اوم 0 أما ارغ تامرازحلاٌسدءدوأ

 هلوقو
 ءامسااوس قردء لاك < خئاصردس قلك

 ءالطااب هوعادغو «هقب ربح اركس

 هلوقدنمو

 هطسدقلاةرسىف + تهئافزوالاىوش

 هطبابرم7تاكمأ# ازواىوشت تلقف
 هلوقدهنمو

 ىجبهتشمىد:ءفوشعملا عصام ىلةءنمحرتسلوذعال لق
 ىناد-هلا غلب لدصحو هظالفو.سنءىلاقذنراو

 هلوتةعيدملا هةكسن نمو
 احدلا فشلا فلاسىت-غدصااالو ٠ ازكد لد_خ ناك امه4لوقأ
 احرك راذ_هااو ىدرو متن ٠ ىللاه فرظااو ن سلا اذه نيآنذ

 هلوقو
 هدرفماهاامعةداعف ه ةوبصا مارغلا ةغناث تصضصا

 هدرعتملاو نامعنلاىلاتل#لةم فوسسو اهد نمتلج دق

 اًضياهلو و

 درا ىنعم لكم. تدج و * هرغثف ىحنادمزنك تّءفنا

 درايلا فىلزغتحاروىأف ه تهل قكءاذ ءازسه:دئتدءلطو

 - هوقو
 ةدافالب قشعلاف تنرمسا هه املا ندغكتدامدتو تااق
 هدئاسل اهل ت دمنا عبسشي * نكمل ىووهلا موحمناَةف

 هلوقو

 ادهيدعبا|ىفمارغلا لهاداز 5 اولاَقف بدا ندفدمأان 5

 ىديناملهمقشاعن نءباع «# رد. 0 اق

 نمو
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 لاجل تاذةو_ذلا ىلا ىل_.م * ويماىناف درلاب لاق نم
 لاحراديوسا١ىفام ىتامحام » 1تلاريغباقلا!اددوسفام

 هلوقهنمو

 ىرساىوهل!ىفموقبول) « هدسىرف فرس ءافج
 (ى) اًوةدقر وكلا اهو « هظاحل أر يصن سع نمو

 هلوقهذمو

 دك 00-1 دن نان هناعمى دل: ربكم" زحمم لكى أرذا ىرك-'راحدل « اهعدد ناس هناعمىظو
 ها ىررطملا ةوحور شم هضراعب #2 اهاكىربرحلاتاماةمتأرق

 اولاو زي نأ بك ار ل 1 1 0 - ىلاولاولء 6 لح | 2 هوقي ةتكنلاوىعملااذهف ىدرولانينيدلا نيززيشلاو نيدلا حالصْيشلا محازتو
 زربمركف هسشنت + ىامدس ردح تمس

 2 - 0 . | 5 لهدعأا ٍ 1 ع
 لماعلاالو نزال. زرطمالاه-رشو *» ىربرعلا ةماقم سدلو كزءدن

 0 0 هلوق«:ءودعق و نس>-!ىدفصلا ببكر تن اقوذا ا هءدهعشد ىذا او

 © تسلا دوال 0 مكن 35 32 : !:ءوىدنعالعدق ّلر » دقناف ا
 اهوولض 5 3 ند اًرعربصلا تداراماتكنا سمت واسلات ام

 اودد رتواوفقمه]تاةفىومت ىذلا ه-واحدلاردب ىحاولاه ترفل اهمتتيو قاتل 6 ا - ىفالطلا اهب هلوقت امل اده ىف هفئاطأ نمو
 صقايو ديزبأ.ىسحاذاف * ةفاكه_كءامدتصاامانا

 اطسلاو ضوقا'جورصم اى ل كلاما انو ىفاش ن<

 اطخدق شضرالاق هرعو 0 همحىف سانلاىار بوص

 هلوق هئمو

 ف.طلا ةروزف اتدصغ *« "ل قهنركأذالوقب

 9 ل

 دوفولا ةاعرع 2
 كبلز دوثلاد | 0 ل

 : ا امم هلاحو

 تع عاطتساام ىذا

 ىلاسم : 5 0
 2 ,ددهلو ءاذهلا تفيسااو فصصلا لع فاحاو #3 متةفوفج وىراد_ءاده

 هلوقهنمو

 تصات تاكنا كاذفرءاوقلانع « غزتالف لالهاا هاك اح نولوقب

 فلكت هيلعاذ_هعمو ءاكحح * ال_هكمارديراصام اذا تاق

 هوقو

 ىرحامريغىرولا ىف ىلا ىف لقت « ىللاق هيدا ىف تفرسادقتاقاذا
 ىركللعضاو د5ىره_ةدوساو #* هذدع لوع تاو ىفرط صسساو

 هلوقو

 رهن م هيدو دلتا ضو رادع » مدن 6 هل هامحم

 رعدو اهكجمزنةيهذم ٠ ىثاوملا كل: ىأر هضراعو



 هللاو زعوأ هد-عزهلثاو

 ف. عفا عيمؤ 1

 ءاوزح اعلاو وهو ءاوحو

 ها جتك زل ءادلإ 2.

 ىآرلا 0
 نعلم ءاودلا الا

 1-2 فاك ناالا

 م 0

 لود_ع طلخا

0 
 مدقأ امو هناك ل املا

 لاعوا 7 ف
 عئاب اان ءاولا وأ ١

 اولا كيت أ 0

 32 عاب بلاتآ : ارولو

 ا هجرت لادلاو

 0 اذ-هنا هجرإ
 باب ةبحانلادروت عدم

 هنأ
 3 'ىهنا هلع ىوطام

 ءا- 7
 -عامو

5 1 

 ل
 ىلا عه اهجر ىكدشيلا نيدلارديزمشل او ىلا عت هللاهجر ىنذاسشلا ىنالق عل رسخت نب نيدللا لي

 د روةلابا ف ىدقصلا نيدلاحال_هيشلا نساحمنذ الواذالوأءركذمدسق:نعأ دينو

 كرد قاد
 نيمهساش ل١ ىمباصأو هزني وعلا انس دعا

 نيهلان باص ىث 0 الوءاوه قدشرلا ئمدعأ

 هلوقولدمو

 نيِملاّفةومنم باش ىسأرن 5 * قربع ضءفنءباةلارعب بدل
 ني_علاو سأراانءاضرتام مئات » ىكسبلاو ىبشمىل ىنرتت:كن اف

 1 هلوق نمعلا هد رود فد دو

 نب واق-هاربدقو 3 قمع مائمنع ماس

 نوال ايام اعدت ولاد
 هلوقدلدمو

 ىسهيواهاركىقدع_بلارهأي « !هتعْ ل مذ باعد مدع نا
 اهنمدنللا لعىرجامىلتال ٠ ىداوغاا نهناك عوم دي

 ١ هلوقهذمو

 قع حرق كلا « ىلصتلق همّ

 نيسناقلانودوه « ْئشيرذقتال لاك
 هلوقهفثاطل نمو

 ليقي لو ىوكشل اىلا غسي# لو نع ضرعأد-قةوناق

 ىلأ تال نيعلا عومدابو 5 هلصو فس ثان ىمسطتال

 هلوقهفثاطانءو

 لئازلا لاخلا هقفروزمل *# ىركلاقد_هتىقدصت)نا
 لئئاسابفق عمدال لقو ىربأ « ممْءاو كلصول ىرتةىلارظناو

 اضيأهلوقو
 ه-فعوانوص دي و يديملا هئعءلمع فدكس انا! لود
 هفطعفا ا مءاوذلا عمرع 5 مور كح ىفهدقا ل

 اضيأدل لوقو

 مرضت, ىوحلاب بصياقدب ٠ ادغدةفرطاارئافىو-ًادو>أو
 مهسءاوه ف ىاقسدربف * هنوذج ماوس ىعسج سض ىتسك

 نيعذملا نسح عمهوقو

 لاى داّوف طسو ف ى-ثرت 0 امافجاءادوسلا ه-ٌهلقم

 لاجراديولا فايس ىتح ه واس ىلعقرطلا عطقيو
 هلوقببااقلا اذهريغىفاوكسس نكاو ةتكنلا هذ ب نيدلا نيز شلا لاو



 اندكل

 1 22 ل 20 517 ا 1٠ج هل شا 1 لسا ل: ل... لق < ست تا سا نط هل كشتة نا 0: 57157 حسد ووو وج وج و سو ومو حتت

 ةاج بحا ص لضفالا كاملا فربلاقو

 هتافوثادعلا مغر ىلع تو « ىدنااو سأبالوبرملالضفالا ىذع
 هناج دالملا ن نازحا,ت امو * هواسأ تنزه تثامذا تامامو

 لقطار ىف لاقو
 هه. رشةءلطاهاامف 3 ىراو هلا وادب

 هقيقعاوا مع عومد « الاتلعامةرهوج

 اضيأ هداوءانثو فلا و
 هسداكي الف رطب رشا !ماقت #4 هراكشا تف-دقن الفاولاو

 هيدمحو ءدماو بارت ن كس * امدعبدتم هرعشأ امظأ تايه

 هع اديك 5 نينيدلا لاهبزحشلا ئارغ + نمهداريا,تدعووداةنالا هلع عقوام ىبهتنا

 «اهد_#ةبا رعوشةيل الا يرلا تاكو مد_ةندتواهءاونأ ىالتخا ىلعتي دو 1| باىف

 ةءارلا تدع ىشمن ءاذن1تءدقو «اهد اح مو « اهمامزدنافو * اهدةعةط 1 اوو

 تام دا ةقرع اهذه تناك ىلابنلا ل علا عقرال الو ىادولا ىلا كاملا انس زيان ءةيلضافاا

 را ارثثواماقن ةدئر ىلعأو 0 2 *اوادد ءزثكا أرعلا اق 2

 تلا هع.طاةمراد 2 ن هةذبل ةبيدالا 2ك ب ىلحتو فام 00 هرمداه نه لكس

 كلذدع عرش ءاوووةبددلا ةحا صا !ىللضف:فىلوأق هدص هر وظ اهلا بنىل_هالا و امو ال

 ردا ىلاهرو دل -1 ستي ثم جساكما | !ذ>ريداو « نا سحاب مول ريعباأا ماظن نم ةدمندا ري[ ىف

 نيشلامه هتايئرطقيتلتو قابلا ل- اتت دن واط ام كلز هك [والاوراص كا 3 2

 ىهدمو ىطاريسقلا سيدلا نادرب مش ٌااو ىدرولانب نيدلا ني د كل حالص

 رديزشااو خاصا اني ريدلا سن اوارثنوا . لع نيدلا لجيش فشار سات فلك
 نيدااردب مشااور اهلا ميه ارباجشناا و ”هل_->حىبأنب ,نيدلا بام زجشناا و ب>اصا|نينيدإ ١

 7 ىجاملانيدلا باه جشااو ىوجلا ناللا ىن<يسشااو ىراغيرلا ن 1

 ماشا ورم ملهأ نممهد_ثناودو دسشن او ميلا ب 6 كلا اوشكو ف:صأا مهرصاعو

 نيدلا من ى ذاقلاو هي رمد ارانالاب في رمل "تنال باك حى معا نب نيدلا نيز يلا
 هللارولةدو .اةريسلا مظانو +_بورغلاق ثدي فيرمدلا ايار

 ريدلا لالسجوجّشلاو قش ث.دلا كلب أني نيدلاءالع زجشأ او ىل صواني الاز ارءزجأ او او+ 2 رض
 نب نيدلارفن 2 بدا مااوني زا نيادرموشأا نقال نيل محال شأاواي راديطخ نبا

 كرر اولا ىلأ نب لضلاونا ىدمسو ىدححلا ىو دخلا باسنملا هداوو سناكم

 راطعلا نينيدلا باهشْيْشلاو سي و عيري هلا ىديءنيدلا فرشؤيش هشااوء_تًارامزكءاو

 ىلا نيدلا سن ءشلا اًنماصو ه_تارام نكساو نيدلا لاس: سلو هن هترمه-ام نكساو

 هده موب تقحو 5 تتار بدال دعاوق تسماواهعابهقلا لاط تلا ةقرشلاو رسما

 ردي ىذاَشام_هوم#م ةقاحلا ن نسي نيتلاخلا اوال ىلا ىف اوهدلخأوةعيدملا شير اما
 باوثةمال_لا ظذاذلامامآلا 8 '١و هلجا ىفهنلا حسف ىيوزن وزذا ىك ااملاىفمامدلا ني نييدلا '

 رسل

 لباقلاو : همنا هدهعق

 دد-روشنمو ىرخاتيالو

 هنامز فوة نم ىف
 نءرحاعااو او هناهذ قو 7

 ابيت لبق همانأق فنا

 برحوهلئا قلق هه

 نامزلاةبرعصو تاطا ا

 ذياو قاباارذ_صاو

 ىذالاروعالاو ىضاقلا

 يدلنا لاوءا نكتلو

 فائنمأ ةعب را هيدا
 هلة هب تأذي ا

 الدوأ هلصو أ ارم 3

 ىدبو هليقالصاسو اء

 مهرد رخآ نا ىلء مالا
 مهردلوأو بولام ممراع
 ثوسفغملاو كاران

 اط نم بورك او

 نملذ-./و فاصتثالا
 رصتنأف فاصنالا هى



 نضل

 هلوق هنو فئاطأ نمو
 قاصر دكنمس شال !.عامف 03 قدر 3 تس منى نولاذص

 هلوقةةمطالاهضارعا نمو :

 تقةحسا(عنامزلا نط ه ةقر ىظذا تناك انلاو ديسيو كرسي ساو

 تقرث.-نماّمءطتو «قير دقن ءارتفرمدذ ريصااسيلو ريطتو رع د
 هلوق نوعتفئاطان مو || مهامنا اربسمب :ةاذن 00

 تاغوأوامجاسّترثاكو * ةردق بط نمدب رأت لاق باضاان ن اوت رم

 تاغرانا! امن ليقنم» انتساةردق ىذه تاق داصعالاو 0 و

 هلوق هنر © فئاطل نمو باصنالاورمسملاف د فلاو
 ملالاباذهلا ؤىئءقواذ :غهن احا-ط قيد صىلاءد باستلاادب ل ذيك

 محلا سكرو قيد هلاسمإف < لةيءموديزب ءالك اللقالا ةقااا تراددقو

 هلوقهئمو |! داو اريسيالاءاتلإ داكو
 خو-ةءاهبا شد قعداوف « اهبتضدن مدد علقا تازام خيشلاباتكل سو اريك ل
 خودمالو اهو جمبسامال «اءاىه+و تاعقص ندغ ىح اشءوم رك ا

 ةاسبحاصدي واكل ا ىربهلوق ةعيدم !اهمثا ض نمو لاعالا هذهو

 اد.غم ٌضرالانطابىفاد لص: <« ديو :كلءهنلا لمسسىفذلا

 ىد_لا هشرتلوح نماوأدو 3 تا كا ىلع ىدسغلاا اهدا هئر 1ا

 الوح غا_ملوداو لىفودقو هلوتو هقلادم م زيشلاو هتعلاو

 وجع رخل لياخم « تابقأامدعب 00 اراب هلمشتال تكلا وزولا

 1 ام 1 20
 مي>رلا دعهدلو فهر قدمو

 قادانو ىوهئابو هلا قوش * انو مي-رلا درع ىلع ىباق هاا

 قاش-انوناك اراناا,تقرسا « دتاماجلاهافاو نوناكر شف
 2 لوك هدمو

 ةدعدوم

 ىدهو لاجرلا نيزاوم

 ىقيقس هئلعا

 1 0 2 ىدفأ نم هوشعأل هءطوأ

 تاةغء دق 5
 م و فىرا نم

 ىلهاملاو هءاعل لل

 مرا دمع ندا ذناكو 5 هكلس ىهودت ل عشلاهأ

 2 اردردلا لاذ شاعو » ىدرلا هنعترقال ىتماق

 هلان راح كريلافو
 قرة-ءاكبلاب ىندةجنامأ « قبلا كا ةبتقاادق نولوقي 0

 قيةشوهوعمدلاتءدعفاف » امخاؤم عيرذلا نوِلل عمدلا وعد
 تعدي ز«ةدعرشعلاب"ىئهيلاقو

 دذاورهدلا ند حول ني مالو ا اهماح لاكن انكدنا

 3-_-اوبىزءأذارسشعب ىندا 37 ق' :الهف بيعالاز ازءوانه

 لاهو



 سن ودال ىتل اف « هقارخرفااكوهواملاتوند

 ىلايلا هثلاو بانءلااهركو ىدا « قاف. انالانممككماتاقو

 8( همر هلوقدت

 مناهل هزت تناكو تداج « امدهع,تفحاذدىتبوحم

 ماقا' عماودلا اذكعو « ايصاانامزربالا عمتناك

 اكد لاو: ,زيذلا ىرتشمل هب هتاغما1 قب دص عاب

 املا كلءيذلا ىلع ووف ه هتياربتحأر هيلعاهاو
 هلوق هنو فئاطأ نءو

 برهم ل موةءلكتنمسدل © :لئاعزمثوغلا ىذالما
 اوءلطد_ةاءىسأراو.: « دقوأم_ثىل>رأىفاوءاط

 هلوقهنمو

 ققوا متاذإتديطدق ه اهناري-جو نيدلا ةئدنج

 قى ندو قرذ نم نية: اف# ىمُساامىدنء ترثكو

 اسد ىع»نةدوز قاط هلامي دص بعاذب لاق و

 هرمءاخ ىرولا ني هتك ه تصص أ ىذلا نالغب الق

 ءرخآ لوا ندال ترو 0 مقرانوذلاسند كظ 3

 هلوقو
 هنفج نم عمدلا حمبجول # ىفلا نقدي بدشلا مسا

 هنقذ ىلع بدتلاكدخينا <« ةلذاصا ادهن ىلا بس

 هلوق باةكءادها ىف ةّةمطلل اهضأرغا نمو

 رشا تريغت اذا سمبل مسن هنالسزا 5
 رظنلا عنقي وادبا « افول' ناس ىلع قد

 هلوقو

 اهدّةعفتا.لاقزورك ه
 اهدلس ىف سهل توع * مدن« ىرولا ىيئاصتتداكك

 صال نيدلاردب ىضاقلا هملع بع دقو لاو

 قاورهل ممأ_صنهلل 5

 دندش بعص ودو ىعماذإ و دّقل ىح تعال ىتلهأ

 دسهشر 2 ىلاىريسو ه ىذا ئتعطقولو اذ_ه

 ١ لبقي لو ضرع هياصع ا نمايددس ب عادي لاقو
 ىخرووا ض ”رعلا مودل 0 ىدحهل اوطاذنط 1

 ضرما! لوطلاحاروه ىدس ام هنقاو الو
 111111 ا اسس سس سس سعاد

 (زخف5)

 كد_هنّوسكا|- 1

 ىاقمرش هللا هافك [م
 0 حانر
 دملي ىافشا نموا
 نم هوح اقدو لكاقع

 دع 0
 ءد ى

 23 0-5 1 ا ا

 قانا 0
 ىتعلاهلو كيلا ن ركنا
 - 3 ىدكه ا

 قفاقلب ه- 20007

 ةيفاعلاو فارو تفرصناو

 ةبقاعلا اوه هو عسوادإ

 0-2 ا

 ريسعلا علا رمكتلا



 مول“ ايها لاط؟: 5

 هددعإ و ى ٍِ

 اذا 0 ١

 هدد ورم 2 ١

 لوق» هن ةرطح داصقن م

 علمشتد5 عاجلا اذه نإ

 دوطداف عسقربنو لاعتو

 شارفلاهقاخمدآ نر ١ قاح

 هرامو نا
 تاكضل١ ىلع د الاو

 هدأ

 دال“ تا
 ندحرس

: 

اخد_ هل نا
 تادلإ هف

عي سدكتو
58 هرهلا ةدا

 

 رانلاهرثافدقّوو
 راثيو

0 و رايغلاهافق
 

0 0 ارفل
 

1 17 !هتيوال
 

نيعااهتعو نع
 لاقيو نا

 نسيت

 كود باص ضعبهسلا ىدحأ دقو باكر |

 هدا سم ”هل_.ج هرجوب * و كر كود انماصو

 هداعواثرعنوكت نا ىحرا +« فاو ان--قوربفرعلك

 ىءملافهملا كو

 صاّساو نمسا تاذ هنانه 3 تءربال ن يدلا لا ج سدرال ل-5

 سانلاو هللانني فرعلا ب هددنا + الَةمكيدلا فرعبىاجرلداو
 هلوقبايلا اذهىف هةئاطا نمو

 حفعض المك اندعد_ةا

 انوماظان افاند-عناف » اوعيذأوأمك انضاووقا
 انوةءفاوام هللاوالف

 هنرشامم نع فرسه دقو هلوق هئدو

 كتمه-هىوق تاازدتازو * نامؤلا راح ةناسث نياانأ

 ش>ءواالف * تذقناوةمدخاذتاكدقو

 ٍبايلا اذه ىفهلوقةقمطالا هتكست نءف|
 لاةماد.ةداموالاةمو لانا ىفدوسأ مك هللادجا
 لاطبلطانرصتلاوان .١ نكلورعس مانالا ىف ىلك

 كدمد> نم هللا

 هلوقو
 ىقوءاكنالاب هيفىذقأ ه ب.عرعاذتهدصأدقل
 (ك) تسوس نءءارحاوذ * مالو-سجدالوالانم

 هلوقهفئاطا نمو
 هداعلانءممباقل' حرت *« اموزوهقااحارلا اويةادق

 هداوتز ولا نأ عده ه تعنتماىنااةداغلاتنالا
 فالارببكب عادي لاقو

 اراثباتلنكضراىأنم ه ىناأسي مرقلا كسل
 اراقنمتودنكلو اوارخ ٠ ىرصب ىأرامك.ذ!!نمتاق

 هنوعفئاطا ن هو درءالمالبو كله ةنسسك

 هصوقموللا ىطعاورعقو ه ىهولس ريك ىرباىرأ

 هموق فص: ةريزعلارازناو 0 هيرب ارل موقيال ا

 "هل. 31 سه حيو زتواكولمم عابقيد صيف لاقو

 دادقالا ىودن هدم بح قاع علما كرت بحاصول

 رادلاد.ءوهو ىصخأ أف نس 05 قبوساملا ىهشالاد ,ءناكدق

 باءلاادهى هلوقهفئاطل نمو

 لها ناةرورعضا!اهحودعو #3 ىربافامتداعس تصخاد قا

 لاثالا فارطاب هد-_تانو ايدل بلقال_د .هتجحوتوو

 1 ت1015391019115171200190015720101597102 2121 جر جوا تت 77727 جرو ج جوج بج حجج جب تح 12 ن1 2 قلك

 هدمو



0 
 طيس 72 >9 2777بسسسسسسسساس7ااات7ت7خااالْتُْْتلالالجل

 سايلا همسا ملم ىف هلوق هئمو

 ساوسوفه.اءنامزلالوط « لزأملاءاربلا فاصامىدفأ
 سابلا عطقءرمابلةتاحار « نءتاقاريثك هعطقت اولاق

 ني“ قلاع رتىحخذا ه« ىذلا ىسرف ىلءعىوا

 كر قرثءذ * هقر كل ماوو.كح,

 ل غ!نس>ادجوادصق * أعدت سم لدا سأل ترفاس

 ىلغي ىوسهمق تةف'أم 1 عبار ا ن* هلاسف

 هلوقو
 كناكمفقرما|هللاق + ىلا لطاعلا ىنازيم

 كناسا هب كرحتالو « اذهد:ءلاملاركذتال

 ءاضقااةنالو موربهلاقي دص ب عا ديهلوق مو

 ءانسملاو ههص ىف همر #*_ كيلا تاه ماعز انا بر

 ءاضةلل امي اس ثوملا ىلع> او # هنبطعت الف اضقلا قس

 هلوقهلشمو
 رخل ااهاتاقرب « لاس تدصأدقا

 رث'الونيعالذ « ديراةةفاو سشم

 هياعصا ضء:بعادي هلوق هئمو

 باسغلا"ل->نمهنئاكو *« رضاحتر وص ناويدلا فنالفا

 با-ريغبهقرار ناك « هدن رو هكون ام ردي

 ءاودبراش“ هي  هلوةهقثاطا نمو

 ود_غلاوهيحاورلاببطو « ىذالا باء'ءاودلاب طما

 ودعا ف نام ىلعز كلو دع الكلاتدب تنال

 هلامع ادم ىلا !نيدلا ىئص ىلا بتكو

 لصولابوحردلاب زي « رساهعمىدو قعقوا
 ل-فدولا تام>الو * اهدعننمتررغال هللاو

 هلوقهممو

 هئسحرك د.ك ةارالا ل د-بوو + هدو دع هاقذ تطاحا اولاهو
 هنقذ مر كسأو ها اوثم مظعأ * لزان ىلاتي ؤيض منتاقذ

 هلوكو

 نتذاذ ميسصأ دتواولاو « هنود نس عي ملم بر

 نذالا ىلا ن ذالا نمت اق * هقاح تءطق دق هيل

 مكشات 0015" كلا

 ىتاهللال_ءدقو نإ فأل
 ةتداثم هرضح ا كا: تقرا

1 
 1 ناك هلال ادا

 3 ١
 صوكستلاىلا 5

 سوفا ىلا وب

 ماسالو دالعا: 1

 ىلع هماقلا ىلا 0 الإ

 ةجواذا هماهلانةماعرلا
 0 ما اهو

 تت اندم همر ا

 ءاسعالاو هاوفا تى

 «:؟«تراظندقو ءا ءا ذولاو

 تفطعو هفءالارأ

 مولا رش 1

 سفنلا فوكاهألتم 1

 00 ةدحاح

 م ا
 اهءانو

 «(دت لبست بنكو)

 هس



 ةعشصو اضرا تفداصول
 قئاكذ اعضومتناصاول

 زر دداككا) 2 لودي هب

 هأنرسشت نيح انارط ةهعثال

 تل باتو ءايورب نوح: ام-و

 هت

 مظل حدم ةدم-مق الو

 ادبالو ركذ كابا نماغونالو

 تاعثناو رمت ىدانا نم

 ردع اوفاسارخ ل الف

 هياسار للا ىف دودوه

 داتسالا ىنارواو هناسنالا

 ءامقو نيذا,صمق ناو
 ةسمانعو ئيدرلا قم

 دساة مشو اجلا يك

 بارح هال_عا حارسا

 دودرب ىلع بارخ لذ أو
 هارب ع.طقتلا ىدنع

 ىرجت فيكما عسضر لاك

 0 فاكر د ناسزفلا

 ان

 كنبلان يدل سعت ىضاقلا ىلا بت
 تامهاا ىمعشلىلاءتش هلا * ىلا كيد انا هللاركسش

 تاننا ةامس سلا اذكو * حسا ]5 قور لانس

 زاجلا نمامدأق ءىعيلافو

 ارديداعمتاناه-ث جا + مداقيادئاز تررساولاه

 ارغوامهالك مآ تاق *ي ههاحوا هلام هم دصقت'

 ىو هيلاعادي درا ارقهملا ىدهأ نم ىلا بةكو

 باع كماعاق دادولا دل د هةايقث ىون لب ارق تاسرا

 باب-اىوتاا ىلعنهتوقان * اندونمو ملا تدعاتاذاو
 هلوقهئمو

 0 ةصقف ال #4 انثد-ذانيدلا مف لاق

 ال ل 5 00 دراما فاك

 ةرمثعةصانىرمعلا هللا ملضذ نبنيدلا 0 ريمالا دلوع ىييلافو

 هرربل ارباكمال !ةارمسلا نمااي 2 د12 ةرغا ادله
 هرمشعل ارياك أ نه تد تو 5 مكنناباذو اذ نم مسقا

 هلوق بابل! اذهىفهفئاطا نمو

 كيعيم ادم تاب ىلعردق + هنا كردَتا ى_عام هلئاو

 دو تناواسالا هذه ه0 -ووكشت تسل كتوكلالا
 ىلاهةصالانيداا سعشا يجاا نيارهدتخ ح رش ىلءبتكو

 رئاستنأ امم اهانسسي رسق « اهقامضدانسهشلا نا ململاا ا
 رتاودلاهماعتراددقيطةلاود + امناف كنءزارعياش ىف لو

 00000 ١
 زعلاىلاتاصوذاىلآتقراقو « هلطظوز ملا بابىلاتاصو 5

 زيللا بلط نم ىدندأل ديالو « 1:ااو دما[ اداب ع نم تدهصاو

0 

 حورشم ةح الملا همهردص فو « قاج عمافاعو#نشطاىرا

 حوتتفم ةدايزلابا مها لقذ « سشعم عماوملاب ىلاغي ناف
 هلوقدي دولا باءىفةئرطالا هتكنو هضار «او هنو#وهّتمعا د منمو

 هسفن عماكر تاوهي د « الو قاعل نكرتالربااب

 هسلؤىلا حاتم كنا + ىربنم دولا حرتالو

 هل ا ا ءةق.طالاهنارعا دمنمو

 سوك الاهم ءتلءتئاوءامدن «* َتَئاشدَق سا نعاس 'انأت

 ساحلا بملك ان ل دعي تبساو 5 تدقواك دعي رانلا ناتثم

 همهو



 لم
 1 و110 و ا 7 10 0705717 71 112117272 ه5 نم قا هاا ال 1 1905 ال نكن اناناس نتا ا ض حمسا تس تس جهلا

 ةعافش بااطدي ىلعءاقملا ىنأنب !نيدلاءاهب ىذاةاا ىلا اه, بتكوهلوقهنهو

 باحناةداسزع اهتثروأ *« مراكمع اقثاو كل هتلسرا

 بارعالابو-أ *اةيلاوباف 5 مهماسحان ءترعأن اورغال

 ىو ءا!نيدلا سعمىذاةلاىلا اهب بتكو هل اوةهشمو

 هدغىفولد زملا ب(يهموفف * كاسل ىغلادد مآ برا

 هدد ىلع" بدي ب راح بسلا 5 هبايفامداخ عسب رحلاق

 هيلا عي بتكو ةلوق هنمو

 لففلان مىدادزا ىف ىلا عامق + اهمقألانثن «نوبد ىل ع *

 1 ؟ ام حاهتءانأاهو « تقرشأس مشل كنأ اذ نمسعاو
 اَعقوف ا ل2 تاه نات دالاس تدل اذ هلوؤدُم مو

 دماحلا ىلشثيحاع:صدجلأو *« ةمهفرشاوى زاامهللاكلل

 « 2 داانكنااندلات لهو « العلا هت ٌوربترق ىذلاتناف
 لاكل ادب ىلعةيدههمأا تاص ودقو لاه

 لاطمو أل اؤسنماءيرب + اوفعمادنلاكلا نم تدق
 لاكااءوماةان ىنتتأ » ربتاداعنمهتلامضذ هه

 لاله نبنيدلا قآب>حاصاا ىلابدكو |

 اهاالجا نمنينبعلا ف كتل ٠ ةدكترنم هتنتواام تئاه
 اهاالهن ماما اه ادم نباتنأ 5 ان ةنتغناسنالا هل ةمىف

 هلوقو

 همراكحو ادئاموا همالقا, « ادّوعنينسلا نيالا دف
 هئاخصذىف ط1 ادنءتوقابو *« هفكنطد ىف دوملا دنع متاخ

 ديعلاب“ى ىو ةوقو

 انا دهذلا نم نب رخآ انورق . ا

 هلوقهنمو

 اة-مديودلال وق ىلا-!نء «يبلاك ايلقوالعلا باس فق
 اةةءقرلا كلام نمىجدا تسا + ىلا ريغ بتاكمديعانا

 ةيفدئ هيلع متادقر لاقو

 تاعةمفصنىل # تاهدرك 1 اروم

 تان يماكو * تذوءني_ساسف

 هلوشب ةيفصتلابهي لع أ نمىلا هيا فطلتو

 اهتمط سن نءتيغا1تزعو 001 0 ىيفص ىديسإل

 اهنودنمةناط تذذئاالو كل #بديامعن ىدنن ءارق تاحام

 زخ *آ1

 ء(اضيأهلو)»

 بابشلا تلو دق د ىلاتك
 تضيقو بدثلاتؤ ا

 ترو نامزلا رث 9

 ترطو دومالا ف 7

 خم تءعقوو كولش[

 بوطاتإ

 ى#* ن-حلاو اهتقفارو

 0 نو

 را .نءز”توااواةراذذ

 - ةاسالا لوقو هدرع



0 

 أاههتدد !جرهدلا
 اق نيون 2

 ه4 بالو دهءنع 1

نء لا
ردلاو دو ٠ 

 م-ه
ّ 

 تيره هطراتج داشدلاو

 لذادالا امهحسإ,
 ذهول ضافالا م هكلم

 ا ك._دال لضافزا
 لدللاو كهف فرح ل

 املا ىو -هب قاعثعلا

 اهةحطب اك حاجلاو نالزي
 ادهو حامطا او ضاع
 نم بءملاقأ لضاثاإ

 بادس>- همولو هضرعءلم

 ؛ تادصال> | .
 اء ىهيهلوقو أ يي
 ل-وزعهللاءاث

 ىاك.لمزلا نينيدلا لاك ف هلوقو
 هامان هلاوسدأو هب «اد_-اوهشتموقه.دشي :

 هلل لاكلاو ان انردالف 5 اولعقو | ل. ء+داوةطن :تنا

 هلوقهنمو ||
 نابل_ظنووطناذ تكدقو * قطنملضفاا,تدأل ادةا ىرمعل :

 ناسالكب ادوكسشم تازالف « هناا ىتأف ىفازيم تك حرعو
 ةاج سحاصدي ملا كالا اهملا تةكدقو لاكو

 بك اوكلااهتكح ىلاللا هؤرحاب #* هذ معستاكت كإ : نا

 بتاكحم قيقرديعاذان ا اهف #4 كم 000

 هعلج نيدلا رمش بحاصااىنهيلاقو ٌ

 سنالا ةتضاو مارال اهب اندحو ه ىلا علخلاب مانالا ىدم نمت

 سعشلا عااطماهقاو طانمواللو « هلداو نامزلا هواهم ءاضا

 سدسةوزَغ نمداع دقو نيدلا لا عىذاقلاع ىحميةكوقهنمو ا كح

 سد و اللا !فممث كم اهل « ةلودأ الاجان دلا ىدم تقي ا

 سس بث امل اكل هلواو 0 "ا حرتفل اد اهل قو

 داوسىفهلوقهنمو

 بتاع ىروالهب رجىف *« ىءدنحنوالا مدداو

 تئانج هتاشاواكف « هنعحابرلا ىدرصقي

 بوةعينيدا فرش بح اهااىلا ام بكد قوهلوةهذمو

 اهارذل:-كاوس حاصلا ومس « انهاواح نمل العلا تلاق

 ناك ردا ف دحا « 2اىلامملاسك اوعذف

 انمؤدءادرسعلا نمد ناو 3 ىدنااوجراك.. !اعمتدصت

 1 ملاك ملا تددمن اىوس 3 راسلان ببر ىبب ناكها.

 بقترث ام كإ_ضف مانا * تكزداةيسحاهبأنم

 ردذلا دعدئمي هلوق نمو
 سعالا دفان ال_عا ا ىتاسهلاممان 5 اهتمي اورهلا دمعب أنهت

 رخلا فدئالقل او دتامنسحاو * معنا دال_ةهيفاندنقت

 هلوقو
 رازغل محا ارنمىدنأاىداوغ «ةمهسانلا عفرا|ءاديااذك

 انراكع لاشتششمل و فاررو١ تك امعنا ثعتو انارطا مدقا
 سس _-مج#

 أ
 هيمو



 نجلا

 هلوق هنو
 ىدعو ىدنكت فراخ نع كلا ق ئىدتان

 نينح فرد_يتءاج « ةعقو نماها عاف
 ١ لاذ ىط اريل !نيدلا ناءرب نشل ذخ انهن مو

 نيعيز زجذطلا تح »* ى-فداور تدب

 نذح 1 -اقس * ىذدهردابت ا

 هةفعدو . 1 لا. زيشلا فداطل نمو

 45 4 © ل ارسراقذلاب تسهم ىف ه«ىرلازغلاءمثاوعد
 -- هرب ن . . . 6 3 0-5 3

 لضاةلاوهر.. 0 ارسهءاعيبسك نيءعو * هاقا ىتاف ال هللا
 امرا ىو نالووب]ىإ . 5 . 1 0

 دادغمح 0 لوقهعمو
 ب ١ دلا 3 : 5 ء(ِ

 تامناسصم هير 7 ىور لعد س هاوهاوهىف 35 تح ام قرط ا ىلع مان ىلأب

 5 530 7 ع حو*تةهر 5 نم هلا » ابر 5 اق ى ءركملا فاق

 و اهقرشاردا 0
 وي 7-52 هل

 همس هه 5 7 ىدهصو

 تدقفصت 0 اغيصن سلا اهالمدقدو د نم < ادصسع قيعناذ|ت'الم
 - 0 ٌجطد نايئالا اذكه تااه م هاف ىندهرافدرلاو تاق ب هب لد

 لادا © مو 0 تفاال_ءالإ ىدراخا 00 - يد 2 هلوق هذ

. 5 . 5 9 2 . 
 1 , دع فرصن اهتنحوراذ دالوامو * قركسف نع هماوق ندغلامام

 ا را الإ 1 1 2 .٠ .٠

 1ك اهءودص ىدالاهللا ذ_>االف «ىءالا اهعدص ناكدق ةعمهمتاس 0 فاد هاا ىلإ ه0 1 1 0
 د اهلل / .٠ 1 5-5 5 ٠

 2 0 1 أهلا اهعومد نمىرحدقاس# هللااذع د ةوق-و داعب ىلاح ىلع ْس-عو

 7100و 1 فرجتلا كر
 اطمن نموهو ه.ؤىتفأو باوص « اهنا عم قول ياكرَتاا نم

 اطّرْقم رد_صناءرف تبالو «د.غءامطءنعتل>الىوهااواما

 هلوق مادا ىف ةعيدبلا هّتكن نمو

 اةمانثلا مظلو هنماطعل 'رثاف < هنايهانتءاهدق كلماما

 (ىنعم) انعمانا ىشنب و اظفادل ىشننت « هدو نعمرامش اانرك دب

 هعااطمردص ق لاقو

 اهلاوقأ ىضتقءرذع !اودجلاى * امام د ىذنقم لدسعن نمد

 اهلاصوأن هدجلاحوردتث»» «مهموج كلا 2 10

 هلوقو
 فانز الا ةام_هلل اراج 5 اعاريريالا نبال انمدعال

 قاروزلا لطفمت | ترو بغا اك قراهملا ف سامانأك



 قل

 4 هلوقهذمو

 قرفعبايشلاس تاام>ازاذا * ىند.هم كرب ىشعلا نظا تاكو

 قلبأف ا! ىلءىنوزغيدعلاقا * ض١ ره_-كادوس أعمادياإف
 هلوقهنمو

 هقي رشءاضادقو بديلا دخ اًذيحا
 ه«ة.ةثوهف ضورلا سنن نساا ىف نكي لنا

 لافوىدةدا!نيدلاحالصؤشلاهذ>ا
 قءةعبوذهب د ىلع سدو 0 ههحو نسل اح رض اسمح تدذق 0

 قءةدوىخا اذ_هانالوةد 3 هد_خ عدلا ضورلارمستا اذا 5 5 ممم

 هَ ع الكا 0 تنوأ الاقا
 هلوق هذمو كك 0 ا هاو

 يدل و -ر و ل قلج ىداوبىبو جادا 0 ' 5-59

 لاذلكلا ح و افّدت ه 3 هتايق دق ةهبملا لوا م دن 2هدنالفوب|

 هلوق هدمو 35 ماك ف طل اعو ة ةيمعتا ١
 ىلتب ل2نم تناام ه قذاطراذعلالاك 0 ىلةعهدهّيزوربل ىلنمس+!قلوقي «٠ نهذ قذاحل اها 5 صضهىلا ه._بزو : . -_ همد>

 لشءال نيوذتاا عمهلوق هو 3 39 اهادما ا
 هداعيع| -

 هئطمقوشو رش ىلا * او درمال قا ثب ن هس اما | ىف عءاىداقدا قفاوو

 هنطةياذونيتاا ىمشياذ ٠ .يككحرتامو اوخاشرخاو 00 اعنا علطا

 دز 1 كتتشمال ىودك ل كذلا .تواراللا ل ودد,ء فمان مساق ةاوذ 0 7 قل ع
 نيوحو نم تاطخادةلامهس# ب 4سدفق كلل 0-2 كاده_-وا ىماق ١ 0 3 1 و - 1 1 “ 0 تدمؤ مامالا 5
 . . .٠ ا قماناو ركلة هب اذاهقا

 هنن تءمرال بسأل ىظال * هئمعو لال ها[ :بحوومست

 هذيل ازغااوهذ انراذاو * هل_-ءالالهىلاف ادياذاق

 تاقندطخ نموه هو

 هن اهلو ىر_طظانىف »* هس قرمشا دونرب

 هنادعو هطم#ل ل 00 اًرعلاو هلا: ازغلاوهف

 لاقوا معي اهذخ أف ةنكذلا هذهنعىدغمانيدلا حالص نيشلا نيعتقاضو

 هنيدوهدص نمثدذو # اع هناذأ م جمدسلا

 هع ىلتاق هنال * مهخءاوسملامتمنا
 هلوقهمو

 م>ار وفع هدعنمايقت صو © امامشسنهلانمىلسفىنوعد

 متاو 2كان حلا م الل لأساو ىىاقمرواسالا تاذىلا دما

 سس حيا
 هنمو



 هلوقهنمو

 ىءاو اودولوط نم ىدرآةهشا او كك كلا ل“ كلا فصاوان

 ناكلا ٠ نمالا تدكالو 0 :اتردصنمألاد رتل

 لافو رمئاكم نب نيدا ارق بحاصل اذ خه نمو
 دمْقوفلءاو اة.كبرشاف * نادم اف ل.هنات .رث ذناو

 هلوقهنمو

 شهد يلءقيقر باق « ىيبح ىو>فىو تاق
 شوشماذو يةساذه 0 قانعانغدمأ أو نشحلاب

 هلوقدنمو

 هطةةلالوقأ اهلء ترمص *« ةق_ثءم ةتواهلاف
 هلوقهدمو

 اسقروام او ىارأ تكس ه« هتقكدقىوهنع ىنولأساذا
 انتو الكاس ىدددقفا + !قفاد د رق زا

 هلوق نيمذ“ هلا عيادي عم ةمد رغل اهن اعارتخا نمو

 ددعت هق-ثع ىلقل تأرو * تابقأ د ة اهدوهن تيأرامل

 د-ممملا امان تدب « هنن لاو 1ت ارك احلاف

 هلوقهذمو

 رسماخوريس صبا ة:اةفر « انرذا هل تلق رحاتو

 رحاتان ك_ة,ءىلع اهتم « ىركملا بيط ب نق" هلّدمو

 لاقو ىتعمو ةمفاقوانزو ىدرولا نين يدلا ني زو !اهيفدحا زَةةكدكاءذهو

 رئاد, ام برحلاو سو هقاثشع تدهاث رحاتو

 رحاتا كذع ىلعتلق 8 اذكعاول تقام العلاق

 نمز نس اهل عد _سافنيزمانربهمذل !ىرصعلا قش مدل سد لا

 هلوةءاحاذداوتوق ل لادازو ىدرولا نينيدلاني ززمسشلا

 رثاداننءاعت ساكلاو ٠ هفرطزركح سأآرحانو

 رحاناب كاع ىلعا ارهج «*» ىةساتلت كرس ل لافو

 هلوقهثمو

 ه-طشأللقلا ف قننكنا « ىمد ريثك م امس ىنذأ
 هطقن نبا نءئوراترصف 5 طرا نع ىو تكو

 اريثك فاطاتو هلوق هذمو
 اقيزعت ىلديزب] وذي يالي ام تبطل ارممخ فخ

 اةمفذلارثز ارثود رضا وخلل * ىلث٠ ةءاللاىف ناكولتما

 ظ
 ؤ

 نأب تي لو هرطةناقهيرع

 كرينا بحي اك 55

 5 امة
 مامالا ىذا تزا 0
 لفل كلذ تا 1

 لفل كلذيءاد_-لإ فتءالاو

 هارهن اتاعامهتا نص. 1

 ارسلوا
 تح

هلحدىتسن 3
ثتارفااو 

 

لا 1
لارطت بدغ

 هبه ر

2 ف.كفو
ناخر اذا 

 اها
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 نمهق

0 
 نافل كدا

 0ال 1
 0 هو م
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 سانلا نارلعي نا. 8
0 - 

 ام ءامركلا ناو ءامط

 ََن ”م-هعنع ءاقشلا نكل

 مزج ءاضقلاو هيرق

 تا

 اناا

 هلوقو |

 ام ضد !الاام 3-5 قر ىود نما رحاو

 ل“ 0 دلل ادد مدس. عال ناذع

 هلوقبام !١!ذهىةعيدبلا هتك ن هو

 هناقيال ند ظاالالا لاق * هلاك هنعريصلا حالس تءضو

 هلئاسدقتاق ملف يسهم ىلع هه زاب هيت قوفراذعلانبو
 هلهلن ار مغ ىدرولا نبا لوق شح افلا تاقرسما | نمو

 هلمانأهعضتلاضامةئادارأ «اسمالن اوله, دم نمتددقت
 هلا. سهلا ماقام دال + همص سنا كولرادعلاسو

 هلوقه:مر

 هلامغان تاهاريثك ان 4 ارقف سالو يلمع فال

 هلا 0 2 اياريل ىف ةماهو نيسعدال

 هرقل
 ىو قر كا ةوالسملا كلت« تررعد ىوتلادنع هتلبقا. ١

 ىونالب ئركل اءافذلات ذر .ق.مودقا ادنعمتملو

 هلوقو

 نيةم_بهماقءنمىل-س « افطع:ءماوتااندلهيدفا
 ىق.عنمتاةفاذيأ كمون *« ىسعلاقذ هلىاق تشو

 ٍ هؤقاشمو
 ىف“ ىلءن سل !نموهو * بلاس بهات صا برا
 نيعالا نملك اقرسف « هظاىطظاا برسملاونرب

 ش هلوتهتمو
 ىناع اه ق ىل لاةؤ « ال_طأاراد 1ك 1| لّةمم

 ةراشلا عل ءالوتاق *# ىسمتاتام ورم ارجأ نإ ع

 نكت انكا نداعلا) مغربها #3 ىح-الادربو محالاءتاقإك

 دراما ىلع ظاتغي ساطاىف 5 ىلذاععدو ىلةىدصوتر

 !ذاالو سعنويي0رزبلاذا 0 بدم مالا لوسعم ىو رب

 زاجءاقملل كو ب » لطتال عاملا ن سلا ةمعكاب
 امله شاك هال يان « ةقلأ ةماكنم اها ىئاح

 هيمو
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 هب تقدص:ىذل!كلاوسهمءذنو 5 هقّودو هعمتو + هنو واعد ساهسرتق !اهسسح كلذ 1

 كمركو ةلزخلاكنالكر و ٠ ل.+لا لدهءركحح ثيىلامتهتتاو + ةقدصل !كنمولاؤااكذخ

 بابحالامد_هيالو « ىل_ءاظلاكإق لظولا ةئمعلملا لئاضفلا نونف كب عتعو «ليزملا
 نب دهم نب دهم نب دهت هشكو كلذلاه * ل_لخو بحاصري_2 هو كوسا نم

 دمع نبى نب بيطملا نيد نبرجاطنب نب ىلع حلاص نب نسما ىفأ نين اسألا 1

 خشلا اعد نمهندروأ ام ى مها هنعدتلا افعىرصملا غقاذخلا قراغلا ةنامنب ميحرلا
 ىفنيتسردلا قاد تلعئاد_ هل هنزاج ني او-و هلاودونيدلا حال ص

 »* ءاعروهنايثهقنا نس ةنايثنب نيدلا لاسم يشل نأ تددو امني قرفلا مضااورمتل او مظذ نا

 لوك نعقء_ااقفرخأتناوهناف# ءان>وتاءزلا كلذةوال_< يياسلا قوذلا ل-هأ |عممو

 ةءاضافلا قدرطلا فهةفتود# اردوان ا هه رغو هعب دب مويلع مدة: دف 5 ارصعن مدا

 فراعهلأسكو «ارثراوظناهلصا ار>ن مم كل تس سل ع نه اهو نومد_ةئملا اهكاسأم بهاذأ

 ل اريخدب طحت ملام ىلءريصت ف كو ه« اربدص ىمعهطدست ن !كياهأل لاَءوَدَقد ر طااوره كلولس

 ىلا هف لصو هنا هللا ارنغت_ساانأو ىعذك بهذا اذهب بهذة ن هبا لضاسقلا ناليقثادأ

 مظاناهماامّتَق دنظلا هذه ناك بدأت وفالدلا عفر نم هيلوةيلوةلا!ذ_دوداوتجالا ةجرد |١

 اولا ةياغلا تناك .بايعلاةفالونا ىفاهروفث مها تءضباالو 3 , ومالا مانالا قرئانالو

 نيرخأتملا٠اغلب تداتءاو « هداف#لاةدابزلا اهتمرهظاو ةميرغلا هل ضغاا هذ ا لضافا ا

 هد رقلكمظنا ا عددبن مهنا . !قنكس او + اهتيسنةتامزلا هنرعشلل- مآب فرشو « اهتب رغ

 اوس تسماو +هحلاص |نمةذ.درواناىلنءدقو هددداصة ”امنلاهعورف ىلع اه كحد

 الا كراع او «اياعيا ارغلا ىف عامجالا لص> ىلا !هنادرقم

 ال_.ةامموملا كنء"ليحو «* هءقو ىوخالأف امل غصأ

 الم_صاومالا لقت الو « تررطاهلاعمطاةدعم“او

 هلوقلالذ نذل

 هصحامىذأا مث خالاةرثك ن م اهرزااطنه_ىفمتاش تاج

 ل هصخي ثيدخلا لقن مانلم 5 هلامق بءقرلا ل- ءاممالول

 ثيعىئوهلاءاشأك نيةشاعاىف * هل بديحلا د_> ىلع لاهل

 ثراللاهتانا ىد_وءناكو * هيلستلافلقاا ةم-هنثرو

 هلوقهثمو

 ىسولا هلام-اناذدالا ترمساو 5 هظال نولتا!ىفتراحد ٌعاو

 ىنداوانيسوق باف ه:مرصسأ | ىرت« هفرطو هميجاح ىف ارظن لا

 طضدسلاو بذل د-هفوواند * رغعادللا ىلع طورش. جورب هلوقو

 طرمتلا كلذ ىلع اهأأ, هتمتذ * دزتالف انطرتشا منال ىلع لاقو
 كهل طك تندلع م تعم .٠ علك هلك روع دمحم نومه ص اعد 0 ع ومع حما ع طتحم صم سس 22 2 تمس صمم

 ١ لعادت أمن نس نييدلا لا غشا تاصتاالر »مد اهمشوةداعا جم مك أنهقيساود مش *امدعنأمب :

 الاو هياقراعو هفرعت

 هس>وائذا!ىأرلااذ

 ىايضمت ىائط_ما
 ىذتقا ىلا بسلاو

 انا ىئانتت ادعي

 لعردلجلا حشا سدل اال
 ىلع لوح !الو 1

 هلعفل اهزه

 ق#*# تانوكتنااماق

 يقيعتن مىءش مف ةرعأف
 قدذتاو اوىود>رطافالاو

 ىيقانو كنا اودع

 يا
 6 لو عدن

 امااءتبةطساو الثالا
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 0_0 2_0 يمه عصف

 ءايدالاوءال_طنا!اما او هريثك:رادمالا نماهرب_غورصم ىفةزاحالاووذاماو * ى هوقربالا

 يشل نباهقنادعد موب اَنيدلا ىكيلضافلا ىضاقلامسهفمهتمتيأدو م-.نءتيورنيذلا

 هللاد_عوبا نيدلاءا مبمامالا شلاو «ىرصلا بتاكل ناو ثنئب رهاظلا دمعنيدلا دش

 نبدمجتهقا دب ءوبانيدا!س شل فاغل اريمالاو «ىوحنلا ىلحلا سادقلا نب هاربا ندم

 تاقفلمثلاةداءز ىف هل ماظنانا "ىلع رقذا ىننمل نب لمععما نب نيد! فرش با املا
 ىداعالات دك أفتءطو « انمث عباصا تداز 0 اطل 2-0
 ىداناىذ عسا ما ىدلم ع هله لكي تناو 6 ا *هفدحو ىلعش تو و
 نماريثكه لعتأ رق بيصخ نيا ةءذم لها نمك رسما تاطاسإب سدقنيدلا ملعملاعلازيسشلا وأ ملعاموب ىمدقنإا :
 كوقه« دنا ناىلا فد :5:امارثكن اكو ةدالا ىتكلا 2 رح اثاو ةءانعنإ
 بط( هللاو الو سدع تنيطد * م متدمغل انالعت نيب ”اغا 3ك ةبانسن اتق

 بعتفباةااوة-ارفس'اكلاف « مكلاما قكاف اق لل نارتو ركنات ساوانال_ف مورا
 رمسفملا نيا, فوردملا د # نيدج !نيدلا باهشٍلاعلا يشااوهحدتل كاعزسهللاو بعت الاسقف 00 د

 را علا هللا 7 ا هلص]آ

 ربكلاب ىثيعةذل تيهذ - ةحارو ا. ىفىلىراال ا 0
 رتسزهىلواتءاىدهلاا * ةركس ىل_دأ توالا ب 8 هشىالو

 قودشتاكا | ىلع طد_ثو 1 00 مامتا#نالا
 كلما تنكح ىذا! اهدا نامزىلو دقو جيلا ةندو تاب

 هفالدشني هةععمىرسصا !قارولارع ندا حارس ل_ضاغلا بودالا خيشلاو

 تارشاقرازالا فئادحو 5 ةدوسم ىداحصو ىلحاو

 قارولا :اصنوكنادكا «» لئاق ىف خبوا ىنقوو

 هسا ى دشن ىامجلاى والان ب دل اريصت ل ئافا !مدالاود

 قير 'اكب ىلىد لازغ »هَ تودامو"ىلااندلا نم بحا

 قسد لك ءانر ملا نم بحا + ىتناووالا ةنس ىلتد مادقو
 ىلهدثنأ5

 هقدر طعطق تاذالا, تاع 2 انام ام ده كك اذ! ىلإ

 هقاسعو هد دح نبي تمعتف 33 هساكو املا ظافا]ثوعدو

 لا قلع مانو 2 مهرعش ن ,. الا ىرمض عال ثا "ىلع ديو م__هرك ذ :لوط: ةءاجمو ه

 اهريجف ديؤملا ةيكحاملا ةئاذ طا #!!ةفحرنشلا نئاز1لاالولو ع اهعج ىواستال نمد“ ءااك |

 حرش ف نورعلاح رس# ا. نا ارطقأا * دئارالا عم باكى .هقاوعفرو اهي هنترد-اامإ
 رهز# ل ضافل!*اثذأنملضافلا «ةيديؤملا ملا دلان هةيداهللا ب رم « نودير نبا ةلامر

 ةاعسل! ةزوحرالا»ن الإ للا مك ل ةاعوتلا د تدمااز/ انعس «راخالارارباه روثن 1

 دعته عيسأو هو داامةنا اورو ىعاهتد اور هنا ْز الا تزحام *لوملا !رئاصمى كوم لادعارف

 كلذ



 اناكلا

 ىلع رثذلاو مظنااد_ءاهيو «هسعثةيدرأءالظلانهجرد عاريزرطا ذاقالاراغتوههسرط
 ف :1لهافدا !لماخ) لوقلا زا اان للا ز» جعاتنلان مهقطنم امد ةمرعن اع

 اصعهمط باوما | نبا ل_دو « ءاذق ىلءدساا نمهلةءنبا ىذغا بتكنا ( جئاعرادلاب
 « اري بق فورا فاطعا تنالو#»“ا ارث عءاياوكل اف ناو «مانأهمسشان ءلطامالئاف ل- َأا

 5 هن ديزي ىسر اذلا مالك ل_ترتن « ارعدبز برض تآورغالف" ”هل-ث الا هلخذل ىلع نرحاشتو

 7 : لك ىفهرك ذيءارعشا|تءاهرعش ناو 5 هيلع لطا ا ىزام! !نمارد-روةصعنب ا ظفاريطبو

 ا ييدولا ىلا هلو) ب ىلوو « ادا داب اماط داو الا تو تدصنأك فرششلا عاتب ىلعههطن تود تدصأو هداو

 ادماوانمةكبرثلأ ءظفاىرتكل باد“ الل تأ ااهو « ادب رش ل .ةم نءارعش هنم
 53 هدي رب ىلا ني | افرثنناو 5

 ليلخلا يتلا ىفو علو نوار هزطقفالخأن معضارا |ءالاري_ذغاارهزلا الو « هر تدعالا ستمااًردلا

 تفرعوأو هنيدوبعي ىائنلا «امظااىوربدالا نو. ىلع ماكت ناو * ههأو هممت ةغالرلا ةيالو ىف فرصتن مالا

 هنغلم ءاةبدودعلا دب 6 د ا ه.”ىل 1 )هلو دجسأ نبال ضيراعالا تااهو « ىدلاك ظافلالا ىناءمالو

 ةبح تدعي انلكش؟ ا لعأ امو هزذغب ”ىو.نلاثيدحلاةياورتدهشو# ميك أه رك ةىلعلت :اوالا لعمدق ناو و

 تلاطانلكو م 01 0 1 ا مهللال' 6-2 - 00 ند

 37 ءامسفننمبرطاأ لا ناش 000 قتلأسو «عامقنال ةيالخ تبقا الاىف
 تاهملع بهذي. 0

 د 1 كيتا اواو» لزب رب ادد ى كلاةثجنزاوأو * كزيجآو كمم+أنأ» اهسرغ نم مرو

 ابرق عشبو ام-ثح تي نبأ نبب تريكف 2 1 قطن لام تدب ىلع ل اعاذتسإ تائاودع دوش قارب و ىلطملا

 نمفقأن أي حأ نو ازكاشلا اجا راسا كلوت رج تلتكا ا« ني رضمنيءادزبب مية سلا ئدذ عقوو « نب ٌرءأ

 ملول ةمشر ىل ءىناح ل .كو« زيزعلاكلملا اذها مدت ىِ -كيصمءأم ان ا نمو *ىلال ارد دااو+ىلاعااردقلا

 اهيكوك هع دوغبال ةوق لا ىنأو + تابثولاذهىوطخدمةلفأ أو«زيجأو حدمأ ؟نأبىلعراتقا عمبا اطأ

 فاكم تفرعاز |( 0 بدالا ن_س-نولطملاو بدالا تأساد_ ةفتع:مناو«تامئلا| د هفءذ سرغاااذ_ه

 هب ”الّتماىذاارك ذلافرش ىتافو «ىس لفل عرب اهدهب عرقا ىتااةعاطأ !تامهاو « ىم
 ارباص « لاثتمالا,لباهاو « لاؤسا|بحاناىد_:ءججرت م « نطق لاقو قفالا ضو
 روطلا نمكئاعدت_ساةنجىلا اداة ذمه ىلقاعت ل.ةاكىردقام_ظفعم « ىلئاس مكس مت ىلع

 موظنمو « روثأمو عوعسمنءهّءاو رىزوتام ىعىورتن كال تزجاو * ىلسالسب
 « ددمملا هظفأ نمثوك ام عجاف واعد ةساضةضئام عمجو «ددصمو ةاورلا ضء.ىأر ىلعتاو « ددرتمو ضامو «هف» فو دماتو « فدندتو لةنوةلدانمو ةزاجاو ه روثنمو
 ه#ىز ادد كال ذي كال اهناك

 ىداومامأف * 0 ثاالو يطب انا وسر او هركذيت أطداامىريد> >عانم د * ىوطرش
 لب دانقلا فافزب يس ع هياةسسو نيناتو تسد لواالا ع.برىف 3 دور اريصعف

 ب وجت اسلا فرعايكلو: ةن تح ءاؤريتعملا ُُط ءرشل ا كيلعاطرتش

 نبدلا باهش يشل مهمدقا ن 0 روصو ادا ملا ورنيذلاثيدحلاخوم_كاماو 1

 رصخوب | نيدلاز اع زيشلاو فدارلاب فورعملا باهولا درعْنب ل_ضذاا ىلا نب ىزاعءادهأ اوب
 قدا دم ىلا نب د2 جان يدلباهمن زيسلاو ىدادغبلا ىرمصملا حرت !اىلا نب زيز علا دمع
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 لها تاك هيل ا عجب ةناسبن نب دم نيدلا نط اللا لا ادحمما نا نيدلا لاح

 داسع هيماقاو دع هل وصالو مها نو مال نيذلا هئانبا ث عدي "لودي ةلودلا ءذهةسردؤبدالا

 سف ف رحال هله ينتاك زاجا هةلوخ لالط ؟نمة.مراد تفرعا ل اهالول ىتاارعشل ثا
 فال ا ىلع + هَ دالاتافلأتلاو 5 ةيويتا|ثيداحالا ف تاقثصملا ةياورب هتدم ؤدلهللا

 عاصم ن مهي صئاو م لال يدؤي ام نخ هاموع اواواممساؤسا نياتو « امهعاطوا

 همأ | هللا نسا هلامةزاجاو مهنعذخنيذلالعلا مني اشمنم»ةزاجو وا ةبصووا «ةراصاوا

 ممل فا نءهلامتابئاو ةصاخةزا> | اعضو واافيلأتواارثثواامدظنلوةمن ءا| ةيدويعقدما 2

 2م نياوقلادسح ا ىلعةماعةزاجا كلذ دعب عقب هلءلامةز اجاو ميركلاهطخيراتتلا م 0 او

 هذهىفمداربانسحامتاثاو « اهدددقن,الراصااو « اهرهز عطةئيال ضاررلا ناف 32 5257 9

 ىالذفت. هناكموهداوموهم_فرك ذو « ةقثاللا تا .الاو < ةشنارلا ع.مطاةملانمةزاجالا .اهدذ تو 05 1

 لهتسسميف ةسورحاةرهاسشلاب ىكسسي.الاهتتاد_,ءنبك م | نب لما همك بش كو | تلد اهل ىلعن ا ةمارخ 11

 لدكولا ماو هللا اةيس>و هن اهم سو نب رمعو عيت هنس ةلرامم ا تابعش ةراطتسانلا . 0

 ىدفلا نيل حالصؤيشلا لاو 5 م باوحلا ةداسننبنيدلا لام يشل بتكصو)« نا 1 8

 لاّولاوذدملا جو اَذاىذلا هتلادجدعبامأ مت نر *(قاعتدتااميصر ريسغتناو 1 -

 ةيعك دان ديس ىلع مال اوةالدل اودع ا 2 ضن الاو 1 7

 مهدعنملضفلاو لضفاقئاق-هبصودل اىلعو» زاج يخل نييواهتيب سياىئلادصقلا أ رع 1

 نءامهتامسس <لاؤسلا باوسناكو هةيطالا سانت لاوحالا" لك ىفمزاولف» زاحم اطرغ ال
 ع

: 
 - .٠ 5 2 ب 5 2

 3 ت0 : , 0 5 ١ 0-2--- 2 تا 9ع 0

 لوال اءاضعأ لبقالو+ رامطالا نماعون هتحراط1 مالا عصم ىذا « ة.ساسنالا فرم عر
 ةيدوا ىف ةاها!بولقا اًررب حالا يع اودزمم عنقالو » رايدلا نمىد.هلا ةعدا سه نكت ناف 3

 «اهدنعءامقئنتو اهدهجةيوجالا نملذ:ءاياوالاو رباك الا ل وق نك-او * داكمفال ةداسأا نك # امودو
 مقارلا اهيا تك 5 ا يال تولد اول فؤشسلامالا درجت --ل9 ةدانزلا

 لئاسلاو * هن أس ن نميختلاراث اءلاؤسلا اذه ضو رئشنااو+هناشبءاعدة مالا اذ دورب |

 سلام اةملو لا ماكاو + هلئاتءلودعلا بارا ترصد 0 هلثاضفراكذالاترم.ىذلا
 هلق صئاعىدويالىذلاهرحيو + ىرايالى ذا !بدالا نةديرف * هلئاسهللا قمل لذا نم

 هلماخو #* اراننهذلا يناج نم سن [ املاطىذلا «ءفءاضسلا دما اذو 5 اراك الاّردلا

 ريما ناكنا هالو تةوزخ م انب احراطول ىذلا هسثر و« ةقيقدلا هرارس !ىلءعلطا ىذلا

 جيمتت ىذلا هيتاكو» روشنملا هلع تدك نأ ءئاطلا ىرمسي ىذل ا همظانو# ةقةلسا ىلنيئمؤملا

 قالو 0 اليلج اردقوال.اهجوولقلا !«:مدق د اماملاط هروثأللاهقر ت2 لوخدلاءنا دعلا

 ىلام٠٠ نءرصقي ىذإأسرغااوهذ # اليلخانالفد- عا0 ىتما لو ة مفهوم .ت ىلءمدني الن 0

 5 ذو ىدر ةلوتياذهفهظناو هصطشلءلاونيدلارشخيو 0

 هدهجو ندر ةلدأي د كفتاننم ةريصبلاو عمسلل اديمكو # ليج -ءالضأ نع + هذ درفع ىنْءا

 هدو و هد ؤعمادوكر و«لءاجورخذانيب الدرو و صآنيب هظذا ٠ نمراكنالا تدزنت مكو*لمج

 ريدغ'امسمحتناكول مشلادَو « ل لش مودال ىلع الس ادلوالاالوق ل طر داكي
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 فاعلا قااملى_ءارامو ٠ ىقارفدا اوساا ىف ىدمح ىد#:

 لاطملادا اوسفاناطعلا ضان 3 هدرب ةوطىفدمملا لاذ تبشو

 انا تاقنيدلا لام نشل لاه
 رد لع عنعلىلايأ 0 امئاهكرغت ت اذانفتنك دقا

 رتسامنودنمتادالا فري الف 3 براوشنمامنودرتسو امأف

 لاكو ىدقسل!نيدلا حالصوعشل ا هدخأ
 ردنا ىهىللةولذنالو كامب « !هم_هطذاةرج نمىةسافالا

 رتساهنودنمتاذالا ىفريشالق « ىكنعءممالا بح اماما طحو
 ىاينلا ضورلا قئاد_حنم ىد_ةصاا ني دل حالصزيسشلا هان اما هتدروادقتاق
 ناو «لقناا ىلا هتعجار لمحت ىلا دا بسن ناف ءانجام ىلع هلنيدلا لاج-زحشلا "لب مو
 رطقلاىلا ةمسنلاب ةيدئصا ٠ امسقالافالاو + لّعلا دهاشب ىتك !دةذنيتترلا لقعتو فاو
 حالص يسمو هكا والا ءدهنبب نيت-ودلا تارثتزربادقان !اذو * قا اوذالااهدعامغلا

 *«ةزاحالا رب لأ د ريق فوق و يشل باب ىلءفةر وهرباك امو كالذا «رغاصت هللا هجر نيدلا

 لاّودركذاانااو«هزاجاو حوّل اهل ل_ص-ن ا ىلا ىلاعلا با !كاذ ىلء هنوقو لاطاو
 رثىذلا ل وسما مركح رشاو ه« نسا ىهىتلانعفدبن اءاطعلا لقدر ىذلا لداسا | اذه

 نيدلاحالصيشلا نم ةزاجالا لاؤسف «نز والم ركل انسطا ا ا اول
 نملوسملا هنامعت ىلعهللد لا 8 ىلاعنهللااموجرة ناني نيدل ا لاجت *ا|!بط اع هلوق

 ىفني_فقأا ىوذ'لإ#بق « بدالا لدا ةلر ةمالعلالاسعلا مامالا نيس ااندرس ناسا

 اظافلالا ىستو # هلع ع ةذاطاماَونق ىرص اهلا دراوث تمت كذلا بأدلاوليصعتلا

 هةقرؤف سايعأ ا نم كدضي ىذلا بدسنل اهلو ىدصأت « لقو بيكرتلا فاو عوطةيذعلا

 قراسدو » دماولا دود هل سشي ىذلا لزغااو « هةةمدعت ه2ةمىلا ىف رغلا عسب 2

 ولو* مواد. لاقت لالهلا بصئاازهدملا نبا هلعول ىذل اهم ثا ودع + معمالكن مرد -

 انااملاتلا اريهز غلب ول ىذلا خياملاو ه 0

 م فقراو بوذاعل ارك ذن نعله مال ىنةلايهؤبت لصتاوا © قت ادا هذه نم

 نم ءئنامال لالزلا ةيوذ_ءهذ_هلاو اهو رغ سر اءاول لع ةرئادعب ماسةون اهدهذ ٍِء

 مايناندومغلا ب ثا1فو:+ل ١س تح لضافا !١ ىذلاىل 6 *« رخدىلعءا إلا

 دفارملاو بقار اا نبي لارخلاو ل_.1ن1ىقةعسقلاهلت ص ىدسيلهذاو 5 راهزالابفوءسلاو

 اهي سورطاودغتىتلا ةءاتكلاو#راونالاوءاونالانيب دجاسملاو عددارملا ف هعمتأط أذ
 هره لما ضانر ضرال !ىف 7 لا « ةري ضايرا ماكو

 اناولا ىكو و مأسسا نيا هلو « هجاتولعد ”ىرصخلاىل 1ءبدا

 انتل راسل عار هنم# هدازدت نم اه-سل_برتو

 اناثدتا اكننع ل ةسزبا نشل ع اهفاشرأ ىف اهرلذل انك
 اناس ةنتامل نال فاروالا فءانمعتأر لذى ا مكلف

 وهلا اذهامو لضسرم

 برت الهو صد رعلا

 ال تار

 قير شنافسيئرلانيشللو

 داع ويرافق را

 حاد -يلكتو رابخألا

 ىك “ قدرصنو داطرالا

 قفوااهيأر (يتلاو الا

 لكلاعتهياءام نإ

 * (اضياهيلادلو «
 جيشنا“ اقيهلالاطأىب

 . .هديزاالو 01

 تأردقو

 هق ىميؤم ال نر:
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 لاهو نيدلا حالص يشل اذ ا
 ق.ةعبو اهب 3 ىلع سس »* هد نسحلا رمش !ءهم>-تد دق

 ىق.ةكوىخلااذ-_هانالوقي * هدخ حاملا ضورلان باعاذا

 انا تاقنيدلا لاو نهشلا لاف لءادقلا ودم ارلاهنا كسا ”مئامنيدإحالص خبشلا تاق

 دحاوتااا ياك _هدمدو يمد 001 ىوتسال ىمالا ىوذ نبت ايه

 درا,ككءمدث :دحو ىظالاىك اذ * ىلضاس هات نءىمدثي دخل :

 0 لاق نيدلا حالم يشل هذ خذ

 دعاس ةلوهو ىك'تدرو * ةوسقد_ءب نال ىى- توكشد

 داو اناكيام ىبيح اءال 5 اكيلاىف ءاوس نفاه لاهو

 دراب نيسع عمدو ىرجاذا هب ىضغلارحبىك- عمدىو:سرال
 انا تلقت ايئنينيدلالاج يشل ا لاف

 هر-هزاام مك دولومه-بويو 5 مكمل ديوشلا لآ مده

 هرهوح ىراولا حدملاه تاع » ةة.ّةءهردإ ت ا.عام لبق نم

 لاو نيدل'حالص شا اهذخأف

 هقد رط اءلعلاىلاموموقاو 2 اهدرواقك ىرولا ىدناانأ

 هقيقعلا ايلعل_كنال_ث * ىلاهملا ةردوج كنءاسدقل

 انا تاقنيدلا لاجج عش! لاق

 انعرد ىلا لةمءافمه ىلع 00 الدعهنمعمما تسالوذع:

 اهدءاشعفلا نع نذ !ىلو 0 ا ها:_-سنءرب ريض فرطهل

 لاةفو )الش ا ةغمصريغو ىدفصلا نيدلا حالص عشا اهدا

 اًتاذارءتا اردملا كح سون ٠ ىقثنااذاسضقا!لثم ممم
 ايهاولةئام لك نءنذاىلذ د هلاج نءاوعىلاذ_ءناك ناو

 انا تاقنيدلا لاج يشأ لاك

 قشاوثساام ظدللا هسا د مار َدَد!!فوذهمنمىبرح

 قلغب هين .عرص»نم ىنامر ل ثمولا. هللا مفي ناذالككح
 | لاقو ىدئدل !نيدلاحالصؤيشلا هذ خأف

 قذرتت لو ىلق * تصاكؤرط مارس

 ىاغي ىلق ندرو+* الا نكلا هدام

 انا تاقنيدلا لاو حش لاق

 بئاغباعان_بامّص- فداو د اع رز امتع ماخل اىفتامأت

 بااطأاداوسف اناطعلا ضاس  رطان كمتاهو ىذهن ءفاك

 لاقو ىدغمل 'نيردلاحالصعمشلا ,ذخأذ
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 ىو هب اغلا ىلا ىردعي ظءولا اها. عم تاس !ىفاضيا ىنهملاا ذهنيدلا لاجبزيشلا مظنو
 هرديةءاضا نعرف سف وساف 4 ضراعميغك "هه نم سال

 هرمشن نع انوار كب ىناكن #2 ابوار كالاح سامع نع س نأ

 هركحف» عام ىوع لو رثو »* فلا ىلع تان دال ار دةاو

 هرعف!ترفظ ىتح هترباص « لمدك موهواا فل ءابراو
 ناسس>الا كلر ا و ا !تاقةتايننبنيدلا لاه شا !لاق و

 ناسح تاب نهعقوار ىعموهو ظذل نسا ناك جاسناغجالارتاف خرب

 طوب ركذ تاب رمال امانا نتا درفت بسم اه قزلإ تاو 2 0
 ءادغلا حاتلا بلل! 0 لاهو نيرا حال ني دلل

 مهنمو 1 .: ىئعملا همراحدق + ادق زاك فيداو

 ينو عانس 0 ا
 فامامالا حارمرا 254 انا تاق ناين نبنيدلا لاب نجشلا لاق

 كدر لاقوىدماانيدلاحالصشاا هذا لعج نيرخآ موق ساق ىداج عمدلاو مضرابىلقف « اشعستلا ةروابصلل انك 0 تنسحا هلوق ا ىرابطصاو ىلا با واح ر دقو « ع ودا وا ريح ور
 50 7 قىراوا ىراواىّت> « ىقرط كد تدكما

 ىراح راد تاع 0 ىمدترو ا- نيكل معلا

 ميشلا لاق ةنكحلا !ءذه ىلا قم_سنملوا"ىهذلا واوان بف سوونيدلاردب نامدق:دقو

 هب ده . 0 تاقةناسش نس نيدلا لاج
 ة-طعو اهدصدازنمفاطءاوافداور * ىرظانىككنصغلاو اقنل!تاأس ود-هل | ىل_ءتو

 امهتدث زا اهدقاناام ناباابيذق لاقو « اهاجاناام ىلمرلاسدثك لاذ

 ىثمللاد4-ةطعو ىببح فدرلرةب

 ىفنزوك دثك الو + ىدقنهغاتناام
 انا تلقنيدلا لامس حشا لاف

 ىسمنيقاللا ىلع ىصذاىرق * ىأر اظ-او للا قرزا اذا

 [هتم نس اءاهر زل تدك سدل «» دود_توفاا ب نءاهاأ

 لاقو ىدةصلانيدلا حالص زيشلا هذخأ

 اهءن سل اىفدر وزاللاىوردق «* ىرامأاة2ا1ع هوسلا

 ينل نشمي ايزل[ تأ سا هز ا دك ةلطالسو
 امنا تاق ةنتاين نب نيدلا لامس ئج شلا لاق

 لالطالا ىلع ىذملاىمهدجزم * ىءولمةومو ىعمدانرا
 ىلانو وةشا!ىنا لاه كك هاو »« ىجدااردب نءورلأ ساذا نماب

 ةيفودإ ايو ور سس عسسل



 عم ١

 تاقنيدلا لام زيشل الاه

 هملع ىد جى طانفرطو - سوةب ىئارلا ايا دق

 هملابدحتم ئثااهيشو «باذدفاك .ب-احو ذك سودا

 ا لاقونيدلاحالص يشل اهذخأف
 هيلع جزج ىاردقولاةؤ « ادحو تيذف ب>١نم طرت

 هملابذحنم ئثلا همشو « ىّد>بامآن ىريىد ق.ةع ع هل

 2 م م م ل م م م ا تت أت تآكل

 | لعاهققاو ريعشل اري لبنه ىدغملا حالصالهنرك ذتىف اممم ىلدواازعاتدأ ر

 ناك امزيتيملانيذ_همطنو نيدلا لاه > ثا لوق "لني دلاحال_صزجشأ | نا نظا تاق
 ظذلتهتءاو دهن اىلا مدلا ب اذا نم يحاس! ىلا سوقا !باذجن |نياو لادءال اي ىف
 انا تاقنيدلا لاح هش لاق ىدخ باصأف ىرج ىد و .ةءلاق لب باذهتالاب

 ني-ىلاني-نمكدقو رادو 5 اجركراق او هعد مها رك ثمان

 نيطنمو ءام نم تا'ااغعاق ِه ردك قتددا اذادناءتالو

 لاهو ىدغ هلا نيدلاحالصزجشا هذا
 هللا غشساو نءةساو'اذص * مهُمىات)ناناوخالاعد
 هللا _تاهلاصىاو »* نيطنمو'أم نم ءراا سدا

 تلق ةنابثنينيدلا لاجمل لاق

 بَذ_هيلواحاريدأ ادجا الف # هتقكدق ىوه نعاريصلواحا

 يلغاع بطلا وعمدلاهلسغاق © اعيطمبي_ثملابوُث هبىقااو

 لافو ىدةطا!نيدلا حال د نيشلا ءذخأف

 ىهتتسشااةادغىفو بامشلا بوت تسادىار كفا! لود
 بغا عسبطاانال قطيامو « تقولك ك_عمدي هل-_سغتو

 تلق ةعساو ةرولاعت هللا هجرت ايئني نيدلا ل اوزعشا لا

 هشاح قراس هب زاقو ٠ ىضمدقىذلا ىئاشا تئسا

 هئاعل اوءفصمهوأ اوقىك هوس # ى هر ايامها اوو

 لاهو ىدةملا نيدلا حالص جنلاءذخأن
 ةد اخ هللاوردق « امو لبلبشاشاا قرسدق
 جفصاملىسأر ىلع ىنئاش 0 نك مىألاهتدجا

 انا تلق ةتايئنينيدلا لادبزجشلا لاهت
 ٌرضاااهب سم لمامد * نمدياك ام هللا ىلاوكسا
 ر-لاهلالو ىلا خ «٠ ةنساهلا- نم ىدنءليللاف

 لافو نيدلا حالصزهشا اخذ
 رماد ىدبع رت « دومانم هتتاىلاوكتا
 رخ تي. حامامهلام »* لما مايد عملمدو
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 (ى) كاركئاصف.ك هيرظاتلا ٠ هثدحدر ونءنيءانوحرات اذ

 تاق نينيدلا لاوب ْجشلا لاف
 براغلاوعلاطااةدمعس © ةزربىرقاناهب دهسا

 بءاولا نع تيدمت اذ * اشااتنكسو اريطتءرص

 لاقو نيدلا حالص نيشلا هذ أت
 يثاصاقدايلاب هعرمصب * هقوفنمرطلاوهلتاق

 بحاولا نءحي رخام لاف » م

 تاقنييدلا لام زيشلا لافو

 توا مشاوناكت او ىوآنا هيتفشنم ناو هن اكف » هماوق سعأشر ىدهعو
 لك األ نا فإ 59 هملعبدف هل اوت سعت * دقمارو هدكراذعلا غش

 ا بز لكأز و : لاموىدمدلا حالصا ا زعشا اهذخأ

 فءاسو ثنعملدرق ل هيلا كارالاتاماج لمت ٠ ىنثتااذا بيطرلا نصغلاكف داو

 سيئرلا خيا 2 هملع”يدفاّرسهتَقأ * اسعان فرطا ا فأر 1 ضراعفل

 دخؤي ملا 5 1 تلقنيدلا لاج يشل لاه
 0 . ابوه

 م0 رج يعشن ريس رصصبلاوعمتلا ناكم ماكو .« .هتيصص:رد_غالوينارداغ
 م ىجاذا رمد رح ىل_عاشق:هتلخامءاف ٠ اف لاخاىماقلا كملقنمتنكدق

 مهبل امري لاق نيدلا حال زيشلا هذ آذ
 (' نفر يراد اانا لطول م ىلا قرزو كر كش تاراح
 13 5 رجففاش:تيأرف هيلقىل « ىتعول ةباكش نمرثأت ىتح

 *اقو لد اهو ريم -.: لاق هنا ةنان نب نيدلا لام شلل بارا از ه ف عقوام نس-١ 5

 ن.دندولا ىلا ن سلا *ىلم + ىملاس اة:الارطاع جورب

 5 فر 0 ني_ةبكبوا_ةلاه عاست « دخ راثدف نالاخدل

 0 لامتوىدمندلنيدلا حالصيشلا هذحلأذ
 هيلا طرشةماشهيلع 5-3 تداولا. جورب

 ه.حو ران ديهطقنذ « اعدق هقشعب نسما نأك

 لادا نيردلا حالم يشلا قرس هقناالا هلال لاه نيةيمل اني ده ىلء نيدلا لاو زحشل ا فقوا إف
 تاقئيدلا لاو زهْثل ا لاق ة مدح نيد انم

 نيزاو ذلأ ىتنتاف لاحو ه لج راهتلاس عم ىلذاعان

 نس |ىهىتان كمالم عذداو + الءأتماممنسح ىلارطتاف
 ظ لاهو ةيفاقلا عم لكل اذخا لب را عمنيردلاحالصزهشل !هذخأ

 نيعالارا اهتم لاجو * ا متافص لاك ن ةاشف لأي

 9 ىنان ىد.:امل « اههجونم ىلذاوعتعقددق مك
 , نكحاو رهاظلاد.ءنب نيالا ى ىذاقالاءمصنب اممالوقلا مد: نابل ناذهو



 اذ

 ىطخاللدالا ماج ءفاهماهس ٠ تقشراذا ىطةةامدولا هناا
 دءصقن مهلوذ ةمد رغا اهتكش نه ىئ.كن و

 لولم ىظري وغلا هداص 5 ام نوددد لهدف لذا

 لواطم هد ضورا-ب و *« هاوه ىف ةلولطم ءامدم

 قوطن. كلام ةبحراريزولا دمع دقو لافو ان مارال لو-كم فرط نعهاو ردق 9 0 5 قو
 كلاساابرهذلا اهلا د 031 ة.-رىلراتذ نا كا اح 3 0 ماظع

 كلام ىلا ىزعئامورت «» امأ ىظان ران اهنال | 9 اةدطالا تيك

 هلوقا يلع وريغركف ماحامىتااهتكن نمو |  ”تغك ولو تويم
 همقلءنءوريصىو ريدههأل « ظناح كارالا دداسافو 0 د

 ههركع نءهعمذ ثد دح ىور# ةماج 3 تح انالكو 0 احق د

 نءهجودقوهلوقاضإ!ةيارغلا ىف لثمو ةمامدإل سءا هنافاضإا ةمركعىفوةم-ةلعئفةيدونلا وعدلاتعئاززاو :

 ىلاه جو دقهد_وءاقايلا ىلا ل_صواإفس كلان ساي هلي اصةران زل اهتليل ىلا قشمد ليئارزع لزعر_ز كا
 ١ : هنآ ك1 ليلظلا الا .

 ىناحشإو قوشدادزافمكراملذ م مك ءاقا ئيا«اةابلا ىلا تيتا : 00 * لعئامهناو

 نايس ولاه سءشلا تاةءانؤرل# دصداق تن ن مماوقالا فتااتف دل ' وف ن الو

 ةعميدبلاءةكح:يئارغنمو ىادؤلا نيدلا"الع عيسشلا ةديرتنمهندرو ام ىمهتناأ < تايد غشملانم ىو ينو
 هع اديدتا اوم ىلع ناس نيد لا وجزيل لئملفطتب هتقر وعمتديأو ةيروتلا باف

 ىعادول ا ىلءنيدلا لا. خي-ثااراغاك لهءلا سنس نءءازحلان!لوقأن كسلو هبئارغو

 نافىدفصلا نيدلا حال_ءزمكثلا هللا ضرقهركشت تايب _جلذ لت: ١ او هنو-ىلالخدو
 هنا انءاش نك سبوه.لاقء_د)ىذلا ىعملا عرتخ ناك هللاهجرنيدلا لاح عشلا
 اعرو ردا اريغهيفريغيلو هظفابىدةصلانيدلا الص مثلا هذخ أ يؤ نساحل انة صاعلا

 لا. جي ثااربصر لف مئالرالام لامعت_ساووش لا ةرثك ىلا ه.فرق تفي لب وطرح ىف هبماع
 |زاخءاعنو ىدؤصلانيدلاحال_هزه-شلا مظثوهمظأ نمهفاأاناتك فصو كلذ ىلع نيدلا

 ن -!و”ىدلاولو ىلرفغا بر ىلا.هث هلوقبهتبطخ لهت_ساومومذ ملوك ًامهنا ئ-عيريعشلا
 (لاهت و نيدلا حالص يشل هذ خافانا تاق) هاوقىلءروك ذااهناتكي ترو اءءؤمىتءلخد

 ةي روثااباضر/نكلاوبادكحاا اذ_هلئاواىف ةذينرسسك ازيخنمتدد راككو
 ةنامنن نيدل لاح شلال وف كلذنذ اهقوق-نمقدحهنال الماك انهءداربابالا

 لابثوادَدِ ه خاذقي عاومو

 (ى) كاركتلقدمصي ٠ اذامنيعلاىفتلاق
 لاو نيدلاَحالهزييشلا هذ خأف

 ى اعرودبلل لازغك اركف-١!ىرامدتعئ ركلا حرس ىلءراعا

 تلق



 اعيسنا هلاقرعشاى# « ه:سطدمدقلاسانا!ساذا

 نيعذماا ن> عمةوق ةبرغلا ةعيدبلا هتكن نمو
 بيقرلا فوخهيفو ةعتتك ٠ ههجو ىصخلا ل .نداشو
 بدالارامت لمالاو تحف ه ةراذع لا اديىّتح

 هلوقاممعدةنىَيلا هثاطا نمو

 قينعت ديزب لو ذعنم « ىحراكناكءفتمرالك
 فيرعتااةلآماللاوكب « ىبا رغراذملا مالهتفرع

 دءهق عل طم ىفهلوقرك-أ ند عون ىه ىباا هتك نمو

 م<يهيفعم غدصاو 0 مورلاب كرما ميردمعا

 ةبروثا!ةةياطمن٠ءحجرتع لود ه:لاقامىل-اأمو

 ىعوقتحيوعملاهراذع »* ىف صدق فرمم لا هد خو

 هلوةةيرامملاةميرغلا ةعيدملاهك:نمو
 مسقلاْنَءاو ف واولاو « فيهىذ فرطلا اس غاو

 ىف'لمفادا!ءاموؤطن ٠ ىنكح«ألذال_ختلاف

 د.دقنمهلوةةسرغلاةعيدملا هتك نمو
 تاغ ومها ماشا اهأ ه٠ اهتقتيرلكأ!قيرتءاكو

 ةوقدفئاطا نمو
 هنيشد سقر نملاخ هما اوس «© ةدمقر نيريسمااب امل مولو

 هنوهغ سورلاب اس: 'ءاعتدرأ .١ ةركب حودلاا ىلع اذاسوانذقوإ

 هلوقاضي اه فئاطا نمو

 ىطرشىوهل ا دةءىف عبصأ « ررحافها لالدىذو

 ىط_-و ىف تاققاسلافو 0 هناسأاكب مودأ ا ىلع فاط

 هلوقةبيرغلا ةعيديلا هدكننمو
 ىلا ل لاىدهعءدت قوش ه اهناكسورصعو د

 لاسءن.ن اوم دصثب دس * اهاذن ءدعن اناذلو راو

 هلوقةبيرغلا ةعيدبلا هتاعارتشا نمو

 الءاا تلال تل 6 ٠ ةمادم مرك كغ

 اليد رايك سود # ةركشا لل

 هلوق ةبيرغا|ةعيدبلا هنكتن مو
 ىط لو ى-:«داف * ه.ةمعدوس ى-ةمر

 ىطختال لالا ماهس « عدين م لاذ ىفامو

 لاهو ةفاقلاءنيدلا لام نيشلاءذخا

 ىطرم“ ىلع قول وعام "اك ٠ ىيدلإ هم ل --هد.عأو

 رخ 3

اش ىل ماشا او
 مادام م

7 5 ارهو ماسه ىئمر 5
 

ماهففر ءام 0
 راد-ة

 طوسلاريغ فضلاى هرقو

ا ضرع فدنلاو
 ءانيعلاور

 ضعدهللاةؤ ا

قع ءانيعلااناانمداوع
 هلاالل

 دجو هتان لامة هتاالا

وباراص هلئاو 1
 تامقش 

د ألم نمذاماد_ -_-
 ها

 هرادج الو
 مرحذخ 2

حي ى سيو هراح
 كس "ل ناز

 سكنا[, أو
 هلا

 صالا نإ ع 'آو
 ةقلللا اذد

 هتناوالو ماعطخلا يبي



 دقأ دود لك_.ى

 قو 2
 نما هعمدخو ركل

 ,اودس#ت ىلعهقنا ىل_و

 ةطارقع مالا نيرهاطظلا

 رف»>اأ نا ' نعوم (نز
 داهغلا لذا ىولو |
 نأ ظءاغلا قاد ماو لمقتل

 تاقفزيممأالا تك الا

 تيرهاطاا ٠ نهتركنأامو

 موقلا هلجنمنوك“ اللا

 ةصّرنم قتوخلا ىذه -ٍ

 مالسلاو دخلا اذهب دال

 (اًكيأهملادإو

8 

 ر.ةلاىككقطرقم « يبن صام تاقمك

 رع ران اودع . ةواوأ وبا اذه

 دعس ها ملم قاشب أهمئاطأ نمو
 دسيوا دريم لدا م * قام>ان ىلتةناكاماذا
 دعس مر اوىنباو بأ لادؤ هي ىلقوحت كؤرط مهسقوفف

 ىودب علم ىفاضيأ هن اطل نمو

 ىاوئاارثاستقرشاف * امحوه.-نملدئقا

 حامض قبنم ىل لانةؤ ندا 0 وأتت او

 هلوقةميرغااةعزالماا همك ندو
 ىفاقلامدلكتءارواضم *« ىمدأتد_غاا او.#)
 نادى وه م لكفاه# ىوهل!دزؤرطاو منال

 هلوقاذياةمد رغلأ ةماالمل هتك ن هو

 عاستجا اب رثلاك ىبعصو « ءامسا:سلجمتلخ لاو

 عارذلاةإ از نا نقلا ه مهئمرديااىع رب ف ةرطاا تابف

 تدي ود نم ةوقاضبا ةبيرغلاةعيدبلا هم -: نمو

 راصءالاة ودق نمىفطاأاب ٠ راهزالا
 راعشالا ل5ىم هدلو نم « ىيتىذلا كداذء ناكر
 هايد

 اًضناتببودنههلوةهنثاطان مو

 قاثعاا ىلءىدعلا عمداةناو ه قام الا نءىركسلا بغا

 قاروالا, كم تضر نمغا . قاوشات دازتد_ةو تددانأ

 هللا كحاا عن نوفدل وق :رغااهفئاطا نمو
 رجزلابودصا اتراطعش

 رعمصا ا ركسلا نيدب 5 1 ىأف

 3 ةديدق عدم نءاضناة مب رغلا هتك نمو

 رئاالونيعىلعل هك ه لوءايبكلل ايلاطإ
 رخل مركعاذا فظن «ةةشاستاتعا الرز

 نءموىادولاد_بسانلان مرش تخحو ةئاسثنبنيدلا لام يتلا هملء ل ةطت عملا اذ هو

 هلوقهةثاطا

 اهلالذائسف:ناعئذق *« ىذلا زريزعلا هللاو زدعان

 هكااتنا تضر _هتالآ هب + فسد ملون نجت زا نام
 اهلاذان تكةالا م مكحطراىلا ان ثرسالو

 هلوق هنو فئاطأ ن دو
 عبط همق ىلع همصاع حصاو * هرعش عطا يذق دقرعاث ا]

 اذا
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 هدّش نمةضورفف « قوطمهءدصو

 يهمنا ىف ىح ناني نيدلالاج يشل هيلع لذطتو ىعادولا تاعارتخا نمقوطملا ف ةّمكنلا

 هلوقاهيف همظن نصو هاك

 قوعاهسدمنعتساف « ىدمٍجريزولادوبقوط

 قوطالا ع. ص نأورغال - ءالعف حد_ملابعمصما

 ىادولا نيدلاءالعزجشل لاق

 هلعأد اًونا ١ اذا هملا ق هوثلا بك, ناكفرطا !نمىل
 هلةمنب اتالم , اره « ىد_خةقرصصق عمدلا لاس

 انزو هذخ اهنظاوةردكص 0 هكيسواريثك ىادولا دعب ةتامثنب ا هياق عملا اذ_ه

 هلوقب هفاقو

 هءاكشعمالا طقنوالا طق « هارأام ىذلابتاكلل تلق
 هلةمننا طش لاف ىعنامد# اطخدملاق ع ومدلا طئ8نا

 د.صقن مىادولا نيدا !ءالعزمشلا لاه

 فال ندغن سلاح ودنيبن م © ىلّتناو كاوهىف ع.طمىباق

 دمصق علطم ىف لاهو ةتايننب نيدلا لاج زجشل اهذنخا

 فال ندغنيا احلا ىفهاوها 30 فاطءالا نبا غاوملاى اه

 كمصق نمىادولانيدلاءالءزيشلا لاه

 ىلا دتواضر نمثاك امدعب * دعبو طض-ل هك ىوقأ فدك

 نالزغااونادغالا ىفام لم «* تاقثلاو ةفطعي مّركست

 ددصق نمل او نيدلا لال اهدا
 فطع :مريغن كلو نان نصغو ل تاتامريغن كو لمدلاْرَغ

 0 ةلوقةيرغلاهتكنو ىادولا نيدلاءالعشلا فئاطان
 هلام تإسفتفاو مود .٠ اهيةدنقملا لذاعلا ىف لاع

 هلازغلاانملع تاس دق ىد#.ثءلا ىفةوبنلا ىدئايم-ق
 لاف ةتايئنينيدلا لاج شل اذا

 هي داالاح تركش:المر_هغملاىلا مالساا ىدهأالاز ان

 هماعلاز ازغلا ٍلسدقو ىدع ثعلاىفةوينلا ىددال مك

 فرءضاهببك رتتاساةثالث ىلا ف لل !نيدلا ىن ص شا هذخاو

 لالطهنع مهد ص بولق « تدارتساو ىلق كمنأينت

 لاه 1000 #2 ىيناونمؤينأ ىوهلا مهّدبو

 لاز-غءلاهلكل .ةوكىلا 0 اناربلا تملس تاسي_-ة

 رعممسا قيدص ناسا ىلعهلوقةمب رغا!هتكسواضياىعا دولا نيردلا ءالءزييسشلا ىنئ !اما نءو

 ةؤاوا هيدا ىد- ا ىف ملجماهدقو
0 

 بئارلانيللاو سرت

 سارعو طساالاربلاو

ثالو ىدوم شير هك
 نأ

 كلذ نمبرقأ

نتدقنكل ىرمعا
 ىسف

ةءطملاتعطوأو تدهس
 

 لءحلاب

هىرأ اماماعنيءال“
 ةياعع نم

هادثأالا تقربازإ
 لحرا

اهنا اريخ ةبدشلا هقاىرخل
 

سمشااًدرالو هان
 اما ة

 ابصلاءادلا سب «و هائهل

 هؤاضقناالا 2

 داعلا الوراثا !لثملاس5

 داهئااو لم ءللاناشارلا ميو

 بيشلاو بابشلا نطاو
ماكلوالا تاكل الر ول

 ا

 اروقواخةرخالاو ارو

 رمش اوارانل اوالا لمدشالو

 هللد_ملاو ارورختالا

ع«و راقلا ضر .ىذلا
 ها

هنناىمعءو 9
 لسغينا

 داوسلا ل ءاك داوفلا

 تراث

 املاطا

 نس دهه_ساانا

 * 3 نم قشااو هملج

 جيتلاهللا ىنكو هلم



 ر *نازءلاو نب 0
 مهاتفنيءداط انوسنتلامو

 انحامداراهاةلخ ٠ كلو

- || 

4« 00 
 سا

 ران ى لق ةهناون ومع ىلع ترن

 تاصووأوا ارعشدل تى

 : ىدب
 كثسالو ىرعثااءإ نو

 ارعشلا

 دوحلان مهلايذوعا
 كعب

 ١
 3 ليقتس او دوكلا

 - مرا تا

 رعسشلا لوق الز ت تاو

 ىدجأو بي دلاالاةيلغلا 3 16

 جبت لهكلاوتاهتك انو
 تارعشا|تحالو لهما هي

 خرفت تاءعدو ضس لا

 ثا بزاعلنإو ن

 *كحلاتراتخا اءناو ّن
 هيلاخللا. نك امألاو هب ىاذلا

 2 هيشاعلا اودجو م مال
 2 -هائهأامو هس 0

 ةمدال امرأ لوا هيقاعلا

 0 0 ا

 ؟2غ5
 2| 1: .لسلللللل 7_2 لللتتلاللال

 لاا د كا احلال ىلا يت انتا قبس تلا ار نتطو

 ىكيام تاذالا نم د_ق « اه:ة-هتوب رلاىلا ضما '
 فدلاو كنا نيب ضورلا ىف د هدوء ىلع ىغدق ري_طااف

 ىدق لاو وه محازثو ىد درولا نب نيدلا نيزؤسشل! اضيأ عادولا ىل-ءل_ةطقو

 دوعلا ىلع

 ىكتامةوبرلا
 كنملاو ”فدلانيي رضورلا ىف - هدوع ىلع ىعد- 5 ريطااف

 رش نانَعَلإ عمهبوب + هقوثرانفصيدمصقن مىادول نيدلا "الع زجشلا لاه

 ءاماذلا ًرسا اظفح همقو د ىظلتران قوشالءا م -ىف

 ام هدازنكاو دمصقنملاقو مذاق ةتاسمن ني نيدأ ا لاجح

 ءاممخفوىرام>أثد<# ٠ ىتاقمناسال مامعامف
 جيشااو ىدف ا انيدلا حالصشلا هتمهدخ ا ىذلادوعلا ىف هّدكسنو ىادولا فئاطا نمو

 هلوقرانو اليهال مهّدساو ىدرولا نننيدلا نيز

 2 نعل _-او وإ اهقصوفف تمام لقىدمد

 سلا لح

 هنامح رو هامات ريشت # ايصلاميسن عمىدحيصضورلاو

 هناد.عرانوا ىلعاود5 5 ءءاقرو ىرم-هلا لسارو

 كياءمينيعإاس أر ىلا اريشمهلوقةدرصقا هده نم نكن و

 هنانمأ مقس كلهن نم » تفراشن | ناعظال ا ىداحاب

 هناسناك نءعلاردخ ىف ب لران ىلع قاسحأ كاف

 دمصق نم ىادرلا نيدلاءالعزحشلا لاق

 لارتو يح نمهللا « اول دق ريوغلاب ةريجا

 (ى) لاطازعا اوهْشك اوهعمدنم *« مك.ةةرفدءيفرطل الطعام ١
 لاهو ةتايثني نيدلا لاج جتا اهذخأ

 لادتسا ىتس ىريصاولواحو 55 مهدايصان حلا دةءباولح

 لاح كح ىلءهللدلاو # ىذمرب ص ىل- طاعن ا

 ةراغلاىلا داجاو ىنادولا نيدلا الع يشلا لا

 اهوُدواحا كشف د 1 داقرولا تااه

 اهوطماد هلق 4 اّقطردقم اس نا

 د

 قفّوطم هراذع #3 هدق ندع قوفو

 هلوقهل مو

 هدو ندغلرهز »ع هوم نمد لو

 هءددو
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 روز ل جا
 دم دق ن سماوات ب تتار

 تاضاعةقوطمتدغفا دع اهمسم“ ردي ىلءتلخع

 د.صقن ملاقو هن ايننينيدلا لاب يشل امد

 هيتلضاعةقوطمت دغق 5 متالن ءاهر غثواولب تاع

 تدر ىفاف ةناسث نينيدلا لاجب نيش و ىحعا دولا نيدلاءالع زيي | ىلع هتسقعتتا يس يهملا اًذ_ه

 ىلوةبةيدو,ثيدحلانمساينقالا |||
 همح ةقرف د هد نول ا مد خ0 ىرحدقو ضاررلا ةقوطمت اي

 هيتاغاعةقوطم تدغن د« تاخاشعومدلان بولت نكسا

 لغا ا نمادلم ةصددصق نمىادولانيدلاءالع مشلا لاق

 ىلغلاٌكلذالاق < امثملا ىوه ىربيامو

 دمصق < نمنيدلا لاجب يشل لاه

 ىلغملاب ليقاك ىددعىوهلا سطو *« ىوللال هر وكسش ا لغملا نم
 ىعادولانيدلا ءالع يشأ ا لاه

 اريصشب ْن اهب ريثنءهنأ * ىندحاع ىذلاو ىميدنأ

 ارص ى>عءاملا نوربضي #23 انلا دع عدوافرص ىنةسا

 لاقوة ناني نيددلا لام مشا! هذخأ

 ام-مها' تتح * ارلانمافرمص ىقسا
 ىقتحءاملانورضي# اهتلادعلاعدو

 دق علطم نم ىعا دولا نيدلا ءالعزيشل !لاق

 ءالخاهادن تانعط لك + ءاولابلع ة دعم ىوللا
 علطملا دعب لاهو

 ءامءاهلاولاهاذهلف د ىوكشلاعامءاهدنعلعال

 ديصق علان ءىةنابننينيدلا امج خيشلا لاق

 ءافغا ىتاَمم نكت ناك نا »+ هاا د

 علطا ادعي لاو

 ءافدأادعصلاىهوءاوكش 5-3 أهءاوقاىوهلان ملمطي نمأن 5 1

 عاذولاني دلاءالءزيشلا لاف

 ىكتهىل تامحو + تبر طأةوران
 ك-دحوفد نيام 23 اهفحربأت ساذا ٠

 لاهو ةنتاتنب نيدلا لام جشل ا مذا
 اهفطاب قو ثةراعشا فدىف 3 ماج ق شم دىوغمن مكان

 اهفديواهكنحي «ءلعتنغ < هساكب ىصشل اهاراث اذاف

 رخو 5(
 601 111 060000227737270 2222 تت ا تت تتتقتا“ت-----------28

 000 ع

 . موئرلا شااو اك
 لومة ساب رلا ف هنيا

 دانعامو كفاورخ [ل فلا

 9 فرش نم ف 9, ط هل
 هتطرعول همس دقلورمل ادب

 هانا بيطو _
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 اهءال-اءالهاو

 رثلاكلذا

 ىهلو

 ممومورالا ن .ءه

 تف ' اهياعقورعلا ن .ه
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 تلازم هقاامادا فيسلا

 2 حف لما س ايئرلا

 لهاا! نذكت 0 ا

 هدغقراف

 هددح ىمانالا تدان

 اذهو

 سد املا هفدامو

 الطعم

 اننوهلث وريال ل احر ىدبأب

 انسى ثدح وانس ئيذاخ

 ىىل- وانت ة 1 و

 انقرللا

 قكلول تامالات أو

 ريالا عطنا



 اني ارهظانبب عضم ٠ رض هلالا علمت

 لاهو ةيفاةلان نيدللا لاو زجشاا هذخأ
 انمي ىغةسورةفااىذان مها # حرتنتح وزت ىل> ىل لاف

 ثاواد_:
 انململار وهلظ نيب عسضام .٠ ىناملءاو ثكصعن عدت اق 0 هل رلاوازو

 ىمع ادولا نيدلا هالعزيسشلا لاه هعوطقمىف ةناملنبا نبقي نم قد أ ني: هه ةمناه نات تاق : 00 ٌٍّ

 كذع ل ب

 5 3 - تراقو
 : ضاوي فىردءذردعا لد 0 داى ىلذاعا هنعمل

 ن-- مكاو مهفىر مدردعاو ٠ه نلدعحر سد راك قىلَد . نعوم زل

 لان ةنايثينيدلا لا زجشلا هذخأ 2 قت عع وأ

 هرث زج »20-0
 انامهت صدق سب داك:|!ىفذ' ه معرع ىلاذع قداداو م '

 انالهيولو نا هظيفطا دع * ند خرم همىرمصُ مالا ذا ا ها

 دمسق ن مىما دولا نيدلا ءالعزجشل ل اهأ لف هاحاحومزا '
 . ل

 ال_همساءهالايءارت اموا ٠ هلظاول-وول .ةمبدع مخ بنك شلان 0
 5 1 دق

 هصقن لاهو هتان ني نيدلا لاو جهشلا ذأ طديللا ن 24 هر نال: 1

 تاع نولةل "لك ىلا اه 57 « هلظ-اول ؤساهذ لسءم ترجو 1
 ةنالاكو
 ةروكذملاةد.هقلان مىادول انيدلا« العزهشل لاق عمك 0

 89-5 8 -نب

 الوطا هلدلكلا بيذءانوكيو 8 هاماكف وما ىل هو هلال كي ٍ رعد

 ها لاهو هم ذا عمي دا لاو مش 3- نالفااتلمد_5و ' 0-35 ند 5 اا 3 أ كك[ 34 يحل

 الوطأ | ةللكللا بيذعتلازامر 3 | ءاك ضال !ىجاس هبتملي
 دا.صق نما دول نيدلا* .العزيشا لاه

 هن اعل اق ن ل هدرا 3 ادسل اولي دريملاكر رهلاو

 د.عقن م لاهو ةنابننبنيدلا لام زهشلا هذخأ
 هلام 9

 !دمااولح اًدلحالف 35 دريكه يفر علاو 0 هلصوتو بالالإ

 ىفاهمماكم ءط نيدلا لاج يش ناف ىعادولا تاء ىف 0 نعهدرجم لكو هر صن: نذل 0 5 ا

 دمصق علط مف ى دولا نيدلاءالع يشأ لاق ناةرواذلجالفهتسإ# قو ىأرلا شلل 56
 ج ررافألاى دال خان ه * مور<# مرغملواتنك ام 7 ا

 كاملا ن ند لاهو هن انني نيدلا لاج شل ءذخأ ١

 مك ل عن ء ىو لوطاب 9 الفلامير هيشدل ذم

 21 مساق عل دول نيل !:الع جلا لا

 دسَولا نم تمهف ىمع اهنةشعت  ةنج نسحلا ف حارل از غىحورب
 داالا فتح هلااقس تنقش © هلع ادئاه ىد_تاماذا

 7 لافوةفاقلاةنايننينيالا لاح جلا هدخأ
 ىدر ول !هّد ىف ىتئريل « هظطاذمةهىعاديدتا



 ايات

 جيشلا لذطت ىتا اى ادولا دئاومنف ه هبرغوه عيدي هقشالو «٠ همت بولقلا فك

 دءصق نم هلوق اهياعةنتامنْن بنيد لاج
 ءاسعنابمنال ايلعمكشاالو حارخلا اهمتءعتذخنا
 ءادوسيبتاةقادرام . اولا قنىفو:-اهةشعىفداز

 دمصق ماطمنملاقف هان نب نيدلا لاعب ع

 ءادو-اا'نوذحل ا ىئتلع » ءالع ”لةعءوربماق
 هيادآفو.سناعلو 5 هبايشنا وة:ءقوهو ىيادولا كردادت انني نيدلا لام زجشل او

 ةنسفوو هئاهسو نين او تسةنس نيدلا لامب نيشلا داومو هنافوو ى دولا داوم مدقت در

 نيدلا لاج زيشلا نساك اذ- هىلعو ةنسن واو ناذ اهنا مح هد ةئامهرسو نيتسو ناع

 نادر الز كيش يب نمل معا هناو ةئسنيثالث ى ادولاةافودنعةناينبا

 ىلةاعاةنك ةنجوفف « ال-اماضراعت:ًاراذا

 لساللاب ل داقت * َهَّمانم ىئلا انة لعاف

 لاهو ةيفافوانز وةنابثنبنيدلا لاج عيشلاهذخا

 لد اط نس تلد ءوطعرذ ه ىدجهم اهلا قاسىذلا ىدفا

 لسال_سان ةندلا داقي ٠ اهتعاط ىلا اهيغد_س:ىداق
 ىعادولا نيدلا» الءزيشلا لوق كلذ هو

 *ىهعدلا عم ىلا ةيقادغ © موساننانام لا يمس دنا

 ”ىل_عفىل_هىفيلاع ه طخ برشاناانعمجت
 لاقو ةيذافوانزو اذيأ نايت نينيدلا لاب ؤهشلا هذخأ

 تاتا

 ”ىلج نسح نم هللاف ٠ ىئعموارادةموامسا تولع
 ”ىل_ءىفىل_عىف ىلع ه طخ ب رمذآةثالثاا مكت'اك

 ما ءالعزجشل لاق

 مرغملادء.مشاامدب ه هدتخنم دخان

 مدلا نول هنوإو هغشلاسلا عر عررلا

 لاهو هاني نيدا ]لا زعشل ا هذ أ
 مرهم انناصا ا دلهشلا مداه .هنفس نمر اككلزككالا ١١

 مدلانولنوللاو ىرتأك © هدا نمثل اعبر رلاف

 لاماصل نراك ةرلانيدا نعل

 راحايدراسب ءاادقنرو *« هف ”رط نصرت اهلا نفد

 لامس نملاقو ةنايننبنيدلا اوشا هذخأ

 تاعىباا قاضءاتملامراحان ٠ هل.ةمنم باضرد ربت ةذول

 ىادولا نيذلا» ءالءزمشلا لافو رئاذا١ نعرتف نيالا جيلا نأ ع

 انينصخا نم نكو حيو زف 01 300 :نأآتةثنالءق

 )ل 2 2لللساس2ْلىا ْل ل[  ُُْْرْظَظُُُُْْْْْ_ حجج

 - تولاو نيدلاكلزالو

 0 00 ذه
 كباقلمن ع

 كديعللا برقوري-بهأ١

 داك ديعلا أ ا

 قرابلا ة-ةطغة_ءالا
 هفقوو قرات اىمس] و

 قراطا ل امللاو قرا

 تاولكاو اا
 شاسلا

 هناةالدقانع را

 هع دول هقامع مورا ىت 0

 هل-ظىئلعج هللا ءاشولو :
 هعم ىطر ,رادلظ ىاعجوأو

 هداج هءاعتر هدذعو
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 ىذلا صد صدرالاو 2

- 
 رنا

 عفن لءاقىل ا درئاذاو

 اهتءعراذاةءغار



 انا

 مهمأمات مدقو 5 هيورمظعاةير وتلا ظن قهدءعن نماهلراصو * ةماكاقاا|تئاضعلا

 مشلاو كلما انسنبدمعسلا ىضاقااهدعب ولضافا!ىضاقا اودو هفاخة عاجلا تاصوذلا
 بمقذلا نب نس>نيدلارسصانو ىتاجلانيدااري_هكورازملانيسطلاونأو قارولانيدلا حارس

 تمدق:ىتلا ةقرفلاهذهورهاظلادرءنبنيدلا ى# ىذاةلاو لاين ادنينيدلا س هشريكملاو
 زي زعلا دبع نيدلا فرش حش !اسمتءاوج ماماف ةيماشا اقرا !امأو هب رمدملازايدلابلضانأا دعب
 ىحمو ىهذا اًولول نب فسو نيداارديو مق نب نيدلاربجم دس بدو ةاح وم خش ىراصنالا

 نم تبدع نكساو كالا ني نيدلا فمسسو ف غءلا نب نيدلا سدو ىوهلا صانرق نب نيدلا
 ةيد وتلا نعماستللا ضف ى سملا هيادكىف ىف "لا نركحص ىدن_اانيدلا حالصؤيسشلا

 نءروش اوهو ىادولاب ريهشلا ىدفكلارفافملا نب ىلءنيدلاءالع خيسشلاركذي ماد اتسالا | ن د
 5 امي ولع هنافاوبسفرشرك ذاذاو 5 !يدن رق را لبةيروتلامظنىفكيئافق تاوكةمنر_ور :

 تعز ا ةنقل كومو نير 0 ذملاةعاجلا ارمداعو ة_بورملاَق وُدمدىل باس نملةّدناو أ[! ته تةش ناو كدت

دمتناكف هن ” |هعبسو ةرشع تدم مسهل :اقوو ةئاقسسو كالفلا تمدو خعأ] 0
 رو ةنسنيعيسواة_تهناس» ة

 هاك ةئانقسو نيعسأو س + ةنسهنافوو ةئاّوسسوةرسشع سس ة:سقارولا حارسا تسو 0

 نيعبسو نتنثا ةنس هنافووةْناّمسسو ىد>اةنسرازملا, نيسملاىلأدإ أودو ةةسنيناع هن أح 0

 ةئاهعبسوةرسشءىتنثا ةنسا اجلا نيدلاريص:ةافوو ةنسنوعبسو ىد--ا هنامحةدفةئاقسو 0 نع كيد :

 ةنس لائادنبا مكشملا ةافوو ةئاؤسو نيناعو عيسةن_سبءقنلانينيدلا رصانةافوو | ىأرلإك يحي 3 2

 0000 ل رص هاندا وتناول ةئامعسسرةرسشم مارا
 م0 تتاسالا حودشلا ع كلور ةدسنوعيدوناةنثاهنام-ةد4 ةئاّمسسو نيعستو مكحلاو 5 ٌق

 ةاقوو ةةسنوعيسو سة هنام-ةذخةئاق-ونيّتسو ىد-١ةن.هنافوو ةامسو نيتاقو تس أ نو كو فاذعالا 0

 ةئاقسو نينامتةنسىهذلا فسوب نيدلار ديةاقفو ةئاتسو نينو ىد> ا ةنس ريق ني نيدل ارم 0 0

 ةدَهةئاقسو نينامقو عبس ة نس هتافووةثاةسونيتسو نبنث | ةنس ففعل نب نيدلا سعش 0 نا 0 2

 س+ةدسهنافوو ةثاةسونيدنثاة ندا نبنيدلا فسدلومو ةةسنورشعو س+هنامح كاّكدروو 0

 ىلءفقاولا قة كاذ نمدصقل لبو ة:-سنوسجو ثالث هن ايس ةدخ هد محو ثي دى 0

 |بانىفىلوقمدة:دقو مهملاوا ةءاهبارصاعىادولا نيدلاءالعن اح رمشاا اذه 0 ب نحر
 ه-بجوتا

 « الاةعاماهذهنمدح ا هقم_-د)بااوقىفةيروتلا كي. ىعادولا نيالا الع خيشلا نا تأمر 0

 بدالا ولم تشمىذلاوهوة:1 نينيدلا لام غشلاردةولع عمو « اهيلعهركسف طةسالو 0 يملا نم ]

 عاونالا ىلعو * هاه مو ىعادولا تكن دئا وم ىلع لفطةهمال_ءات<لضاسفا ا دعب ةيطاق ةياكشلا ىلا
 امنالةهلماك انداهداربا نيعل ن نكاو:دردقلا ذهن 0 ٌكانهتدرواو*هيراو نمةءد رغلاا

 درة:نادا رأاذا بلاطلا نا ثرحي هةهك صريغىلا همدق:ىف لصوةي روااقوة- نم قدح

 ةيروتااعاونا نمهتدر واالكو« ادمضن ادع ا ارقهدارفاءناك ةيروتلا عا عوذا ا اذه

 اذاىناىلنعدقو ه هياناو هبراثأب بي رغلكعم تيان هيلعم مظن ىلع تمزعه# هيانريغفف

 هفتععأو ادرقمافصمامهلمجاو مادقتسالاو ةيروتلالادرقاشأحرشلا اذ_هنمتغرف

 مهياتك فىدةسلانيذلا حالصومشلا نافو مادختسالاوةي روتلا هو نعو مائالا ىشك



 نير

 اا ا ل اا سس سس سم
 لدا ان نسج نم ىرئامو 8 اهفرعىرمع ناالا تاس

 هوت هنثاطانمو

 ماليا موالابهل برقر نمو ه هر كو شاو ن مقار ساجتو
 ماةنادعرلا ىو ىتادناا لع# هب ساو ىفالا ىوس عاسة مقام

 نكحاو :_ءا+ !نءاهاءراعانمترك ذو ىهذل اًواَوا ني رد_ءالت مدة: ةتكلتلاءذه
 ةيفئالا مر عاملا مناهل تارة درسا فد ل ل
 1 و5

 هقرفااوقوشاارح سها « هرعظ ىف دروا نذاثو
 هسقر هباقنمىلت ملف * ه-ةيرىلانارحتصصا

 مانالاىف هب رص ارايدلانالا د ثملانب !لوق ىلءفقتالو رمعلاىدا مف !هتمظن ةةكشنا اذه
 تاقذئة دن وا

 هقالا نمىوتلب هريه>و 3 قت اعو ه-قر قنّدرا

 هلقرلاوتارفاانيب ميها *« هتقدرو هرمص نمتدف

 ءادنالا تداطو مالا ىفُع 3 هوجةذاذلنممم-غموىف

 الا رخو هيبيضقل حش #4 عضاوبوريكدت نيب ضورلاو

 هلوذاضي اهفك اطل نمو
 موهاامي ومتدنع »* اهثئره_ةلاندا

 ميلا تادصإ ع ىل هد ن صغا | ىث'اف

 هلوق هفئاطا نمو

 فرضت رينانالاق ل ٠ اماحو تفرمص ا

 كعَرَم تناول ه اي تكس
 هلوق هفئاطل ندز

 ىلع ندهو ىلءَند تا ىذلا ىلع . ىل_لث مو ىلح ىف هللد_حلا

 ىلِب-ةناويدلاو تك !مويلاو 5 ا. ةئمن وبدلا ىلا تنكسمالاب

 هوت هفئاطل نمو

 هلو نمناصغالا قاع را تداس عم 2 رطشا ا توعا

 هد>نمتاماشلامئاأو « هرصخ نمدنبلا دع لحا
 نيدلا لاب نيش اهد#خ أن كو دشملا ني نيدلا فيس دعب نو رخأتلا اهصخرتاماشلاةب رو
 لاقن هتان نا
 تاما نسل نفعت نمملك شف ءتءقحادو خرط بعالةنانفا اا

 تاماش سن: لا لّدقله_فد_ةلاو» ها اع باَقال ةيودئمهائمع

 ته تثموىنل !ةبامص#لاةد_همالكنمةير وما بانىف هدارابّت د _عوو هنريستام ىبهت ,

 رح 1

 عشلفهلط كب ىئالءلذو

 معلا ماعلا سرفلا

 مالسااواه رخاب

 «(اضي اهلو) «

 هلضفل_ضافااو حشا

 ل ىأرولو ةعديدم_سااو

 هطخرصاو هدهتم هدو

 فدهست م اذاو هلل

 مالحا هفستولو ماوقا

 الهامش !ةكراهللاوت او

 ىذلااغ الهكتلارئاكناو

 لاصه“او ةدايزلا ىلا كاعد
 ةيودخ ماكلانرسا ةدادسلا

 كداوؤ ضرمما كلام
 ةراهطما ٌكداو.ةصصما

 كلذ ةمارص ما كالصا

 ة١حاحرما كلها ةناصسما

 تكاكش ةسالمما 0012

 مطظتما كك[ ةرازغما

 ريخ ما ٌكمال_و مالك

 فكما كمامقوّلدو٠ق

 نسما كمامشو كيان

 مسا ك_ءاماوكةارو

 تاسفند كرعاالناقءق-



 اريخ هلع فاخاو 4

 اذهلثإ 3 1

 ماعلا
 ركن اوإو ماسعلالذلاو

 هذكساو رقثقا- نم كلوز

 لدسألاو ىلءالأ معو لقا
 اغاكو 2 اك

 اعو اسم اننا 3

 9 !هقاركسش ىلع لدي
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 لهدو جاف اةيعك ال
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 هلوقي ىدرولا نب نيدلانيزيشلا م .تمنورخأتملا كلذ دعب ةنكمنلا
 كو كفيل « الادتءاراح هده
 وكشتقاروالا,ىهف ه انيلنامغالا باس

 هلوقةءيرغلاةعيدملا هتك نمو
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 ءادوسنءنوكي نون ااذكو ©« تنردقود اًوفلا قفحهلقعو
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 ْ ةتكنمداز نكللو لا ةةىدفصلا نيدلا حالم شا اذخ اانه نمو
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 نارودلا لءادب 5 هيضراعن مشد

 ىلارخ ميل هفهلوق ةؤمطللا هتاعا رتخ ا نمو

 ىلامو ف غرب ماراتءساو «* هستمرجهلا فاخا :ىلامخ

 ىلامخنمعزف'ترصيلا-1 اعاصمامدق قده ىكو

 روالارهزىفلافو

 فصولا نع <ن--حىلبقاو + هرشن بيطنعزوالارغث مسن
 مدلل مصةرهزلا نو ه2 ناف « ةذلو فدطق نب هلا اوله

 5355 املا نا ناصغا هد ةىلع ه ىذل ا نداشاا عماجلا نصعب ىْدَع

 نهب! |ىفةواللاىذهاورظنافالا ه ةوال- هلع ت>الدقو تاقف

 لاهو

 ىلىوألاو دولا هنو 0 ىارغ نعمان ىذلا اذان

 هلوق هد رغااهناعارتشا نمو

 اورعشت/للدبمكنظاو »© هرعشةرج بوبهلا ىلء مبع
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 لاتةىدغملانيدلاحالصزمشلا امهدعباعلع ل مطتو

 سارقلا ةصص ىف ىرسلاك و نفح هنمللقلا حرك

 ترها سك | هداو؛تةاذإ ىما بديطل ا نا هذ . ىحرج راذعا| سآ بطو

 دكمم ناكو ماقلابرصخ ته رتفا منج نم ىرخا ةكناا متدز نكلواناهتمظاو اهب اه مهد _هدنو رخأتاالذتباو

 ىلوقة ىو انس- تدادزاو
 2 هسسفالا عشر نا

 لمحتو عضوام د | ارابقارم كالو فعضال قا! « لو كقلا ضرع ىناذحذم

 ةيداو لمحت اةلوا[هو ىرادة_لقااض م ىرادترد» اذا ىماان ضراعال تاق

 هماسىئهاب مق دان 1 هلوقهلازغا فهفث اطل نمو

 ناكذا١ لنا 2 هرظان نيعداولزت « اولسرتنءذلا نا

 هلثعىلةمللءفرالزو امال هرها-لانمهاذاف ه ىتلقمق مهازنا

 لمبو هلصانم عرفاناو ||| فيقعلا نيد يدا سعثتافارظ نموا اريثك ابا نو رخأ لا لذ ااضيا ةّمكسنل اهذهو

 نمانبال نكلو م: هودي راقلا تاقلاروهشلا
 بذ>او دماوىئرانإ لعالاناجهفطاعم ٠ تااقدتيلا ل تاراحاذا

 كللاو ا لزئترودهرادعاىرب « مادمهّتنسوب تيلجناو

 هلوةب ةيارغااو فطالا ةيامنف ءاجو رخبااهىرودلاةيروناضيا كايسو
 مقلط هيرازج_. 258

 موح سم «لظنم * ىغناو لزغتلءارالا لثماوعزاك ٠ اهلافروك ذ فاسساكظاح

 ةرضالاءذهان روان لم لاعلاكك ه-.ةودودهمزأب و ه السمراذعلا نادرب لابامو

 ةدربج ار ءادتال ري 1 داجاو ساكى ل بكب امه هلوق هنمو

 ثادرابرطذمال ثادياو ىمءاشاز ىاذتلل ىدتتي ةوحا 4 لزالوالنتلالقئارودا

 مثمعلا اذه ت هسا ناو (ى) ساكن فروقلاذه لان « ايهذماو برشا !فكاوسك او
 لقال هال“ 1 انهذم لاهو "لل ىلا نينيدلا باههش يشلا خا انه نمو

 هل فقل عت هكر سائيالابرجملاد_عيشدءظحو + ىتئمو بارشلاريض-دق حاصا

 نيفدت هعطق كو ؟ملسرفن د (ى) ساكلاىفهلك كثب دسلهحاو ٠ ىةساف ا: تتللاراذعا اا. سكو

 اعو# ىدهادقو هلوق ىن.هعبو
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 هلوقا ما!قمس[ىتاا ةعبدملا هد :نمو هريغو نيدلا لام زئشااهلمعتسا عومجلا ةنكنو

 ىلاعث هللا كس جامع ضرعملااميا الاعو الية حرطاف «الازو ناك مناك '
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 ىا ىرعش تلو لم#

 رهتشا ف ءكو 8

5010 
 (نم+ .ىسنقن مهما تنك |

 1 تقرطن صاو هفارطا

 جيس سس 077 هةر 76606.27 ج7

 راهنا اسوم هرهزْ كح اذِد «٠ ضو رب هانعطقد_ةمويو

 رادعلار ضم هولا عبص 9 امحنا ىقلط ان رام ناك

 ق.طدالام كالجا نم لج 5 ىكحالامحوالا نافمنا

 قيرطااوةرادزالانيءاو» هركتحو ىلءربطا|كءقرب

 لاقفةمفاهوانز و راك نينيدلارفنب حاصل هذخ ١ىندملااذهو
 قدرطالهندعىلالو ه اصّحاشادَغضغاا س-رغااو

 1 ءاشامهطاتوهلوقدنمو

 متت اهرامطا ةضورىف # هتني> |نمتمدانذاتلكول

 مسني اهحاف ارغثو ادع #3 هنوفح ضغيام.سحرنتد ارل

 رذءمىفةوقهندو

 رضالاضراعلا لاذ ساالاهرشاو « امترجدرولكت دغدقةنجوو

 رضخلاهلي ذاهيلءّربواران ه اهمسقا هتناماك ىءوعنأاك

 وهن م عرتخلا لعا ل نكللول اقف جتران ةرش ىف مهضءبهلمعتسا ىفعملا اذهو
 رطملاهغاصراضاودحربز «٠ يعرظنم فتزرةحنران
 رضالاهليذاهيلعّرس و ارانأ ٠ اهسقاهللا ياكىب م

 هلوقهنمو

 مادملاو ىادذلا هب سءطي * ثناعم4_.ةتتادقضورو

 مام-غلاهمّةبوهمتاج 5 تذغتاذامي-سنأ اهيصاسي

 هلوقهخمو

 عاف”ران ابق قرولاءانغو 3 اهراهنافقرق نم ةضور

 عام«و بارش نيبام ىهف « تصقرنا اهناصغا لال

 عبر ج هءار مج ىلق 0 امالغ كم ؤتيوه

 علم ل كحشاهاو ٠ طخ عبق عض ا فها

 ٠ نذّوم ملم قفدهلوق هخمو

 ممشى ا ل_صولا ههكحا 5 ههسراعرك ىكذانذؤمو

 عيبسالاب شيعا كاذدعينم » ىننتحصل هرجي#ب توما ادبا
 سانملاهماوقنبل ترمصشو 5 اديااهرا دع طخ تارق هلوقدنمو

 (ى) ساالاب ىف ءافىاوق ىئشي « امّرمحملاهدتنمىل تءلطو
 لاف اهياءت مفعل نب د#نيدلا سهشر وهدراَو ةمكنلا هذهو

 ىءانئدهعلو»وهركذارك « ىماقلا اذهباق ىوحش فطعي نم

 (س) ىماللءماقسف:دوكشي ٠ اذكحو ه.ضراعاىمةدوكسشا

 لفطتو



 ؟ 4

 ءاملا لءشرعاهاناكو تناك ه اهتم ضورفا م1: ةعدق

 ةحرسا !ةدمصق ن ملا تؤ سناكم نب نيدا أر فش بح اصلا دخااندن مو

 ءاملا ىلعاشر“ تةرواررلا مت « تاةرتئاو لذ اهو دتدهمساف

 شو رعاة مسن نان نيدلار دب شا !ىلا ةم -#هاانهي روب كارتشا شرعلا ةظفاىهدعاسي ل نكلاو

 راو ميلمىفدل ارقهنمودثو رعممركسلا ىلا

 نائءوفرطلا روحا ىثمااقمثر «» هدقنمغلا د راك ىحورب

 ناسا سود نت داو ٠ تنجاعاهطقد اوعالا ىلع لمع

 لاف ن ملاقو ساذلا ع. .جيذخاانه نمو

 فالخنامغاف عطقيراصمالا ىلءو هورامعلا ىهال ا١اذتملدق

 قاطعا لن م تقرساب مال « هيد راثاهد_:ء ىللاةؤ

 همجرب هللا هدمت ىوهلا صايرة نب نيدلا ى ىذاقأ اهي روما مود نم سر دامام- | نءو

 1 هلوق ةف.طللا هتكن نذ
 اهتاروانمداربالا ىف لام ه هنوصغ دودق اضورهغلامّتس

 اهقانءاف لالغالاىرتاموا خل ةيايص مالا قرو هيّتنج
 هلوق فثاطا نمو

 رارذا هراقع هاق_ءا ٠ هركسنمةضوربرخقلالام

 راطالا هت اصدكن م * امهارد سنا !قرساذا ىح

 هلوق هلدمو

 مارك الاودوملاب انايحدق « حود ةرابز ىثين انيناذم
 ماك الا نم انااعدرخا ه ارا.ةنوصغلا ىداانئاوان

 ةيدوتلاو ةعيدبا !ةراهت الا نيب هعج قءامامفطلنو هلوقهلثمو

 نام ىدنلا نمتادتو ٠ تان يح ضاررلا ا:تادق
 ناصغالا لمانأ س تطقس « اارهزلا متاوخ امو

 هلوقهممو

 نو.ءلا ءءثصو قرات » نوع هلرم برو

 نوصغلاهفشرىلاتلام « ايدع ه:مقيرلا | دغامل

 هلوقهنمو

 امنانفاانوتقىفونم « ادغدقةضورام>انا

 اماصغاأمادق'لمبقاه هسأرىلءاريفءاملا ىف
 هلوق هذمو

 هياعىو-ابوديرمن ىلع ٠ ايعراضارعانصغاا قت
 هلا _مود_ةطالم .٠ ىجسيءاجو ميسنلا هل قرف

 ءاثامفطاتو هلوق هذمو

 « (صاخشا ةعترهلو) «

 ةنوعو هللامسا لدار

 ةسبلكلا نيا بلكل ىلا
 هكا ل
 هبحرلا ا ق.ذلاو
 هامزلاو هبسقلانساداوتلاو
 هرادقم هافرعو هراد

 ءاذغلا بط ككاو

 ءاملادرابو ءاوهلا عب رو

 ريو اهيلعام ىدؤي ىت-

 ىلاهت هللا“ اثنا هن

 « (اضياهلوز « ّ

 ىلا د_ءقاتنكو ىباكي

 ىلاعل ساخنا ةعلاطم نع
 رادلا ةمدخىل

 ارب

 2 ءرصتؤاو
 صاسففالو راهنلا فرط

 نءءانو ةبامصلاطرق ند

 ثعاب مزءللو هياهاللظ

 نءعئامو طاسنالا نم
 هكسعاعردصاو طاشحالا
 جرف هشباعو جرح
 هءنع قام تفرعىنكلا

 هطخو ىل#و هد_هزازز

 باتكدروا إف هطخقألف



 ١ قندواع ناو
00" 
 دقو كم ىلع 5

 قيل

 ةناننب نيدلا لا خشلام مني دلا ردي يشلا دعب نو رخأتا ا هلع لفطتاضيأ عملا اذهو

 لاه ثم
 داص لا.ةادرومىاىفا ه تءمحتس | اذا ىلامآن يعاب

 لاةنهعال وال ااهتب ىف ىو ةدءصقن ههلوق ق.دعل و

 رادياد- ءنىلأ الا ىمةحو ه هجارربسغ ىداوغلا دال دق

 ىرازاعلا ءانقا تدان » وعد ماما ارغىداوا م 5

 ىراجرك دعب ىمدراص تدعي 9 د-ةني-ةةرلات تحصر

 لاقوة نيل لاح زيشل اذ انه نو

 ىرايطماوىلقي اول -ردقو ه ل
 ىراجعمدلاو مهراج ىبلَمذ « ا:ه-تق ! ةرو اهلل اناك

 نمهسيف نغ امع حرخ لوةرهلا ىف ةروك ذملا ةد._صقاا نمنيدلاردب لوق ىل_-ًا امو
 لامفةيروتلا

 راودراتوالا لع ساك ثحىف « تحي راك موق نمص:ة:|تراس

 راتوأي متم تذ_خأامناو «٠ تاظامواهالتتضعن نمموقلاف
 لاذ نكس ورحل ماشلاىفد رمشلا رمسلا بتاك ىدجلا نيدلا نيما ىض ال ادا امنه نو

 راتوأيىلق لعتاسبلاطم » 4ّناك ىمص هيداحسوقو

 دمصةنمهلوق ئررطبو
 اعمال مل ثد'ل عامجا لوط « اكاامو ىلاك اننقرف 2: الف

 اعوطأ مشسل | ىلءان فب ىل تيلخو « ىذغا ا ىلعاهرط ل ماقهةهناق

 "9 .هرغااهقث اطان

 ارمضوا د_صدتءليا * مر-غم بصب ةفر

 ار لا 1ىفهنددرف « هعمدلئاس لافاو

 هوت هفئاطا نمو كلذترك ذاأحرمشا!لوطالولو ةمطاق نورخأ ا هنمدرورولا انو

 واسأف دك ادياذا »© ىللةه-فىلذاعان
 ول_< ىه اكو 5 تقو لك ى رع

 بةلبانملم ىوهدقو ل_-.ءارسانبنيدلا مه ىفهلوقة بد رغا | هتكسنو هقاثثا فئاطا نمو

0 
 اولا ىفما كنع ه٠ رئاط م ,ومأا كلو

 ح راح فك ىف وهو * هصالخ بريف يك

 روك ذل اهقو ثعم نعال سهلا هغاب دفو هماا بتكو

 حوربو هيد دغب حراج ن ه © ىرتىئاعا !كلقرثاط تصاخ

 حوده _.فود_:مهتصاخ 0 دقتنك ناهدالخرس داو

 ةرهلاىفةلوقة.ورخا ا هتاعرتك نءو

 ءاهنءو سمنمررحناك دق ٠ امنس>افاط+اهل باء ىديأ

 هعمل



 اضن

 لاقفههذمنءج رمال اةتابننبنيدلا لاه حشا امل امن كلو

 ماس ضورلاكه هوو ه انحاورأب هاب ى.دآو
 ماو درو هدفت « ىرولال_:ةبءاد خت

 هلوةب ىرخ [ةتكناهداز نكلواضي !ئدرولا نا اهذخاو

 قىزابلا متت ايذخ تاق تدجوو . هركتت هالقمو ىزا ع3 22 قاعد
 راثلاىف ماغلاو كيد_ راث ه هاكجرمو مان كراذعاذه

 هلوقهأمو

 موههااترئاكت اذا تد# ًارامن حا ضورلا

 ميسنلاهيقىل فربو « هنوصغ "ىلع ونه

 هلوقهذمو

 لسمزملا رثذا اهيأ ان « اد_ةارذالاغ ىلو دق دربلا
 للهتيا.لاو كذب صور او » هذسحو عسب رلا هسو ىرتاموأ

 هلوق هنالزغت فئاطأ ندر

 رجالا هد_تيق ادباما ٠ه ىلذاعانرعشلا تايئالس-
 -!نمىل_اهتاث « ىذلاراذعلا ٌكاَذوةاشف

 هلوقفطالا ىفهل مو

 ىئنالتا ترمصتو ىاطخهنع «٠ ترصاةةدآءملا ىلعما قوش

 3 ا ذل ل كلا ياا يامي انود تانعشلا تاتعاو

 امندا ف شارااىو>١ىمللاىهش « افهذهم ماوقلاندل هتف ثعت

 ايهم ىلا اهسو هئدسس اق هه ههجوب بام -ثلاب> ادياولافو

 ةعبدبلا ةقمطللا ةميرغلاهدكننمو ةتكسنا | هذهعرتخا نمل, ماستادا نا لوبتأ |م دة: دقو
 هلوق

 طشادقىادماانمب ه فيهاماوقىذو

 طق ىلا تي أر لهف * ةدووس طقد ماق :

 هلوؤه مو ةدكذل اذه ىلعهدهدساثل !لفطتو

 قانءو مزال: نمببك رلاو * ةم_ثءنولمدفملا ىتسهعو
 قاشعف بكر لاءارو تنغ 8 امدمدازاع تذخامهتاددو

 موهذعالوتك نيدااردب مشل ادعب سانا اذا امد نمو

 ناهمص | ىفاذتءا « ازاهىنغذمتاق

 ؤازل ني نيدلار دب عشا لوق هدمو

 ماكل

 ماعطأار
 هللا

 سام نإ

 اهزالا 5
 1 ,هسمعرلال 09
 بئاعرلا . 00-0

 . 8 فرومل
 اىإ ِن ره

 دال لكذا لو تئاغلا
 مهظوأ لااا اذه كك طنا

 ةيقايلا املا بعون
 قنلذ مات *ا|نتار هع ٠

 1001 ةسلاو

 ثمل 3 .
 7,7 هدوه<* سضالا ادد
 طلخانأتدركو هدوعرم

 ساقلا ريغ باكلا ادهم

 سارلا ور ائءاااذ_ه

 فدي_لا نيستلا ىأرو
 ىلا نيعلان ثالؤ ةلئالم

 هنيكنو اري حالو ا
 تاقوا هطاسو هلكت نم

 «أسعامىلا هند متوهطاز

 هداسشر هجو هيف عوازم
 هدام لسن ءل_ضروا
 كاعتهّناءا.ث نا لاع



 اياد دل ا تيمهةهرااممم جي
 ع هسداوندإا قوت

 هود 7
 ل

 / هيداملا ةردانمإ

 را
2 

 ّ دال لا
 هد داهسالا زو ءالو

 ىضوة#فاملات كر:

 0 تنعطو ةئاع

 مدعو ةسابىهو يملا

 ةوجومهدمتو تن وعلا
 ترجو تادايعلاتكرتو

 رب انلاتدرفاو تاساءنإا
 د 3

 حوش امهو قوما ىطذتو
 تاخددؤاو ثو>ورطم

 ىمامون عمال دصسملا
 ةنأوطسا لك تع تءأرف

 ملا تر
 هللادا.عا.و الءلقالا هقدر

 م2 ! ىلع اونواعت الو

 نمو نورشع هلام
5 9 . 

 رع تاطلسلا ىلع بح اولا

| 
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 بكمو شسقنم ميسسناا دب «٠ مصعمهيفرونلا كاذناكو
 بعشتي هضانر نيبلا طا ىف ه هترصنا هؤامرمكتئاذاق

 اهلك اهتدر والةلاطالا ة.ثخال اواوررغاهاك د.صقن ءةوق تلو

 قارشا تهنذ نيوداولا ه ةرص- حاشا تاذتهنتو
 صء-١نءنا1الاوبوةعد ٠ نءنزطلانوننتدخادقءامرو

 قافرو ىجلاب ىكدنودنم ه« ةفاهج مارغلا ن-راطت تماق
 قام ضءفو ىساو هب اكو « ةياي_صو ىوج ىيراتفلا
 قاروالا نءىل-ةىيلا ىضو * ىرطا نمىولعا ىلا ىذلااناو

 هلوقهنمو

 همدادصاعلا | ولع * ةضور ىلا حاصان له

 هكىف كدضلا هرهزو * هلذفرثعي اههدسأ
 هلول هنمو

 بعسل اهرافزا توعد * ةئورف حارلا سوكردا

 تمص اميءاملا لود»-و «# عرغم ق.اميقرعطلا

 هّيدرط ن.ةاجربعا ولف لاعو ةنتا ثني نيدللا لا نيشلاذخ ا اذه نو

 ”بأالاو هنقصع تاعداو برأ !ةاة_تريعاوما!تاذ

 فيها عرفتاذ تناك مانا « فهلا مانجلا حو تاعت

 "بما يف ءاملاوال فدكو » باقنينانء اواكحت
 1 دمصت علطءىفةناشنب !لاقو

 "بدال نيل اهلا ىلءثداف 0 ىلقسناجم كءاع جمد

 لا ةفاقاقا يك رتاهيكر نكساو ىدغدانيدلا حالص عشا اضي أ اهيلعل مط: بصلا ةةكسنو

 لقةولسىفلا ىم باقأي لو * افولا نس نعتل حام مك-ةدو

 بصاناو ىرجن !ىهمدركناف « ىوهااو ةبام_داايرغانأ امو

 ةدمةن واو نب فسوبنيدااردب لوق ىبهقو
 , ماس عيصل ا ىف اهرغثف « اهلحت_سن ةضورلا ىلا رك اب

 ماّقساه سف اقرطضغف ه امك !ءارتعا ضغلا س>رئلاو

 ماشقرو ر_هشلاو هكيأالا ىلععيسمف حودلا لبلبو
 ماملاو صان انهأ * اهة«-طمىلع عبرلا ةعماو

 ماوننوشاولاف ءارذع « ةلوعشم ءايهصلا ىئطاعف

 مامن ضورلا لالخ ىف ه ان:بىوهااشب داحأ مك او

 لاق: هيهذمريغةيرولا تعم ىلا !نيدلا ديس تح عملا دخ ا انهن مو
 ماملا لود ما.خللو ىلا ه ص>اش ضغاا سحرتلا فرطولوقا

 ما نيحابرلا ىف ىت-و ىلع 5 نيعاقئاد هلا ىو برأبا



 انك
 3 1 ا 15

 ل._صااهانأ ناانربع 03 هل>- قفش نمتدنأدق

 ةق.طالاتاءارتنالا نموهو ةوقهذمو

 راف: كةمد_ءولا كاد ةعءاو * هل ََ : كنمساكلا ت تدعو ىبنيس

 0-0002 احرمشو راق_صراطظةالالوطا اهالع « امن كي منولاذ_هناتحأمو

لاقن حام [ئينرفاو متل نع اه
 

 باف لبقينأ 4 تعنرو

 هريس نأ لأ سدس عز نم » اهدزتالىت عنا ماك
 0 ةيلاعلا

 0 0 هدتدم راطعألا نراه اةيطلاهأ اجا م متْغاو

 هلوقةعي ديلا ةيرغلا هتكن نمو
 هو هليقههحو دخت نأ

 او هلم ة؛هعاط
 خيشلا ىوو

 اط_سوولأب الثادم_ىاا

 كا ادرقتو
 امدوو

 قاعتتا ماد كرعشب تصذا « ىتلا كةطانم ىت.ءتأرامل
 قطن ةبامدأاب مسج لوغو ١# ةرفصاهتلعدقو رقعسال

 قاقنو هلع قىود-رودت اذا #2 ةفاح عاضرمهللاناتنثرا

 مالسااو لاقو ىدغصا !نيدلا حالص هش اذ خا اذه نمو
 ديدسلا خيش هوز 5 3 ا 2 2 ّّح

 « (دجحأ ىبأ 1 || قدصدقهلوة ف ىذلاوهو » ىللاه همن | نم حاشو

 لكلام ان قاقىف اراد ىنارتامأ * ىئنااملرصختا ئمعاضدق '
 9 مل دقو ب وءع4لانهدد هي نام ع همما صتخش ىف لاهو

 2 - . . 9 ١
 ِ ِ !| هيأ

 ا ير را لف شياداءارب كبار ٠ ارعاشو بها ينانإتدعو
 لءنمل.سااهطرهك دوا « ده نمتن ادتادمصق اهدقت

 0م و مدل هدعن

 ناس اهدنا دان وي .٠ ٠ 5 ءا ١ 5 0 .٠ .٠ .٠ 2 ب وح

 نم هداه سلي نأ هدوقعمل الن ذ ىهذلاواوان بف سوي نيدلاردبامثا الدوق مظنو هب روءلاقذاقردنان كيو

 اهرارق رقما اهرا و هلوق

 هلبأت : داما كد-عاسلو هوريخ م-مأوأ مهرمضام »* ت2 ادا تدراردع

 ْن 0 ىضشرع -> ”هلدخ هوردش الساماممنكلا م الحدقدخ تابنريغ كاذلو

 هلوقهنمو
 ندو زو ْن اوًدر

 ه-توهمومل-بملا هيون ل“ ااهاا هل ىلا لمو * ىعدناب رهزلا ىلع ربع

 هل هللا كرم ءااذهد سداو 0 مهلا لاةلنمع راو » ماستيأن ٌكاَقام ضورلا

 تضل ان داحاو هلو ه:مو

 ملاظ دذءىلءد-ثنمدهللا اماا .دأأ ةوس تدتو »* اهراصث ا تفقو ضايرو

 عينشلا لءدقو هديةيوقتو اماعقرولا تعقون ادب 0 يضدلا نا نا

 ن<نءةارهلهاهنىمام مادخسالاوةيروتلا نع مالنا ضد ىهمنملا ياك فىدقصا انيدلا الص يسشا ١ لاقت

 «رديأا هيلع عاطاو علط ن كارهاطا ادبرع نبان قملا ا د عسبقوتلا ةك'نيببلا نيذع ىلءننتو

 هلوقه:موهردصلا كلذهءاضأاملهرسظذدو

 ايرلاراهزأ قدر فرت سعشلاو * اترك اب ةلولطمةقيد-و

 ايه-ثن ضاررلانيب ىرجاذاف « ىمحلا ىلءلالزلا"املارمسكتي
 د.صق نملاّقذ ىطارعتا نيدلا نه ,رب عشا از خا |ه نمو
 22222222 2 ا ل لل ل تأ آ آ
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 بديلا يشلا لاو,

 كلا لم
 « (هللا هجر قدار لا

 خلا ءامتبهقالاطا 56

 ثالفوا بءطان اور. للا
 ةرضحلا امو 0

 0 تيإ كرر :نآديرو
 : يول العرس َ

 و , ةصنلان ود سءداإ

 0-0 9 31 دقو

 ه-هلرذو هنا ةنيف دك

 دارص لكى لاو. دسو 0

 00 وأو 0

 ءزةمو دذ<و فانعأم

 وهو ردو انام لكك ىف

 اناس قرت ع
 ىد-عيدو

 مالس !! نم هعف د ”:ز6> دقو

 ردو مالطظلا دول مام

 ىديو مامغلا فال ؟

 مشو ماقال مئاعلا
 هدو ماقلان ةمعتا|

 لإ ها
 -عفربو ماودلا: |
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 ةصواهي دوب قوش ء دأب

 انقر

 هلوةبايلا

 نودع "ى طم ا »2 ىتيطمروك تولءني> تنكول

 تونى وانا اهقوذن م اس ىئيس- بارسلار 2 تطسوو

 هلرقةعرتملا هتك نمو
 هطقنءأم .عصأ أ ع نءمبرشألو « ريطذخت ىلإ رك اناكف تدعد

 هطد تب رمثو ةرزوا تك © ٌلادو سماك ىوبامو

 لاةؤةيفاقلا عءلكلا'نيدلا حالص يشل ذخأ

 هطس دا ةرجح ىف « تضخ انزال

 هطءبرش:تنكما « ازوأىوشت تاقذ
 هدعنامب سانلا بع ىلا هناعارتشا نمو

 بدصت اهيقىل سدل ل ىد حارلاترد دق

 باص ت شعام لوط 27 ىم قورارلا ىلعو

 ىلا هت هللا هجر نييدلا بطقريءالا قرب وق ةمد رغأا ةعرتخلا هتك نمو

 برغ ه4 ف < ىذجالو مكملع 00 10 ع ىلتالف جرن

 بطقا ا مدعاذا ىرسيك] لهو 5 اهريسل_طمت ىف اذا الفاو

 ارد_ثأ اراذ_ء هيلاهلا ىدبأ « امدئءىببحاب كل دش توت
 ؛ ارع_ثءراضالاب انةيقد اطش « اهبا ايل دقعارج ةحاقت

 هلوقةبارغااىفءلدمو

 اهلا نااه_صانق ىلعزعو ه امدلا, ةلازغلاانعتقحا الو

 اهاامح اندصقردقت لة ايلع * 'هل.- ضرالا ىف ءاملا كلاي ةاندصت

 زاك رغعضن اطأ نهر

 لسع "ىلع اهاف م كضرأن م ةسسدكإ امد ىلا يسع اوثعسال

 لول._ءاهيوثو 17 مع © تحر وني ةشاعلا عوعد تضاخ

 هلوقبداحا را رهعاو قداسأ !نمرلع أ هلل او هريغأ هماع تفقو ىنعملا اًددو
 ىلابلاداو دا! بصو اهموممج »* تنكسف نواف نمتدصامصو

 لايذالا لاب ىمو كد ةمسشع نب ريسماا هامم تضاخ

 هلوق هفثاطا نمو

  قئاعا لو
 سلا تان ه الواد _اهةمةد تح قام

 هناعرتحم نم ىهو ءارجةرهم* اد هاقفلاقوأ ريثكىنهملا اذ ميت نسا د#هد ساسنلا تعالو

 لاعب هيصيلوا ا نا هل_هج 9 ةرهم ىتسحا امال تر دهأ

 نال ءلا ف ىداعالا لآ »* اعتو دقق: ءلاواءرخوم

 ل3



 ناكر

 بهتلي ساكلا باقوك _ءاااهوش 00 هعمداقووارلا ليسا دف م راف

 «قفاودتو كا ذ دعب هذ ثزأف

 مرطضي ساكلا بلو كلاود 3 هعمداقووارلا لمسانقناك نا

 مدس ساكل ار غو اءمد ضف" « همحرو طرف نم بعأ موملا

 هّيالو يدنمنمهلزعدنءيضغنمف هلوقةيرغلاهتكف نمو
 بهما هي_صئمنععيرا 0 دقواطمغ ض اناا تاقك

 بدنا ىلء غو طمباةلاف « هظمغن ءرافنااودقنال
 هلوقبمصءاوقرا هلوعةساو ىمصتا !نيدلا ف ةرش هي”لأ عملا اذهو

 حام للق نع كنأب اولع « ام-صنم كله اولع ذا كولو

 خبطت بصانملا ىلءبولةلا!ذكو « اذدعب كيلق لزءااراي اوذيط

 هلدير عترثك قهمو د# نءرذتعي لاقو

 ادم: قافرلا نود ىفدرجي « لزيلث.-ىحاصموقمالدقا

 ادر# ىداعالا هو قرهذلا ىدم #2 قماقاف ام_ضامأما--ىل آر

 هلوقهنمو

 رمماوهورادزالا لعىفاو « دق درولانا روثنمالتاقزذم

 7 وئزملانّوانتو همودق » ةّرسمناوقالاروذث تءس

 هلوقهئم نسحأو

 هيشل !ىفهزتملادرولا كذس> ىلع *« لذةمىلناروثنءالتاقذدمو

 ىبوجو ىلااموأو«-,ذك عنو « هرارغصادازو ىلوقنمنؤول
 هلوقدل مو

 كرعمامفرهزا ةضور ىف » هتيصأ نم ماللييسلا فنك

 كردبال ءةصو ناوقلا عم * سحر رشانو روث:م نيبام

 كصخب ازهرغثو ىلا ورت « !ذنو.ءو عبصاب ريشي اذد

 هلوقهلثمو

 سلا نوم تماندقوىودا ه« نهد لدقأنال لمدسأا فيك
 سجرتا!نو.عاهزمغتوادسح « انو ون روثنملا عباصأو

 هلوقه:مو

 هُيرةلازبال قوش طرف ند * هناولاَةاىوهي ىلا ضور

 هنو.عْكءلاىدهاهءارغا « ااو كيلا ه سوح دم

 هلوقهلازغأ ىف هفئاطا نمو
 ءاماحداشاح مها تقف هنع ٠ الديذفن هي 3 رنا دياولاه

 يب ضرم 8
 هاعرت نيا او ا هللا 0 بعالف تنهدخ ىف حالنا

 اذ_هىف هناعرتت نءو مع نيا دعب نب رخآتاا نم هعاجص اني بءالتىرلاو تنلاذي دوبو

فمر الع هءقم هللاو
 لك

فلال.قولو اهرثثاوهو
 ءاد

ئاصامإو هئعت اكو
 هديأ ق

 قعارو قودد اع هللا

ام لهو قعفرا_ع
 ما ل

 قب داع نما

حاموىلام_ئتلا
 تبرع ق

ا هنا ر عدربتر
 لدقءامل

 اذا هتهشننأ الا ءانعلا

يلا ماركا سطع
 الو ةنر

را مشانالا سطع
 تا

مريطتا االولو لالا
 هعمن

لا ناكر فلةدامعلا
 هي

وك ن . اوأ خيشلاو
 ف

 ناك اذان ةفالدلا طورش

 نازاج اساغت فاضت

 ان درسك فااخللا نوكم
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 نا هبفاهوركر 95 :يللو

 فكاعتمتت اع

 بأ خسشلاولا بكر.
 هدب أنا مادأ

 ةمقمب هو 4

 معاقلا

 «(هل 2 ددوسو

 مركلاس اهلا كلذتوصأ نأ
 لاع-بأاو ماكزلا ن

 لاعُتاا تاوخا عسبجو

 ند قلانأت ءطتساولو

 ةمد1تتيضرل ىنناىئاجب
 ىرتاسهلتاهال_ءا ساملا

 تدناو ىموش نكلو

 اود ل جشاا ىفاكو لوق» اللازمشا

 مك

 (لظاندللا فم دقارأ

 ٠«.مفاخاإف

 داو مالغفف لاهو

 دادزب موللاب هحو © ه«بم>- ىداقولا ىلءاومال

 دارا وت داكن اكوكهنس--ف نكي لول

 قافتالا اهب ل_د- ةدك:ىعملا اذهل اىفهللا مسفرجنينيدلا باث خيشا !اطشدازو

 اًضيأدافو ىفلاةذ ب ركل اهبقلب عميد |

 ىداؤوفمار ةلااضربه-زنأ « علاط م هك داقوب بيحأ
 داقولا ب كوكلاوك تامزا » ذاع دئاعيالف باهشلاانأ و

 هلوقةمدر هلا ةهددملا ههكس نمو

 ىامسدق ئمهدش 0 الفقر زالا هد

 هيناجوب ءامدلا رث مااهو «

 هلعادرزورادعرادا .٠ ىراثلىباط ن

 ناب ندع قدراد *# بيتك قوذ لودج

 ةسورلاقشمديىذاةاارادب ل مكو ىف هلو ةرغلا نكت نمو
 لسلج قءقدوهذ هرب « نكتولاذاعرشلابرقنال
 لءادىوقأ مالا حاحت ىلع * ه-ه>و ىذلازعا١ لكوو

 لك ولام ذو هللا اذيسسو © هرج ء ىلا ه_ذء لكعالو

 3 ءأد مك ولارك ذىلءو
 ليكوهملع كصلا غرفاو 0و ةءاينأم موءلا نالؤ قال

 لمكولا ماوهللااننس-و »* ىمعاا ليك ولا فكن مقاذو

 ةضورفهدهوقهفثاطان مو دود ىفو ريغت اللا هءالا

 ةهلءوؤااروغثلاو ةيلطعملا

 ناسلاو ةلدبملامو.رلاو
 ةلمعتسا |عدبلاو ةلّردلا

 ريس لاخأطللا اذ_ه

 [كحاانر بدرسق طاعو

 ناو هتفالىراهظت.
 ساسعلا دلو ند نكي

 ناردغا٠ نمهزرط اهاتقر «* سداسال-ر طقلااهأس 5؟صضرا

 ناكم لب هدششت قرولاف »* اهظاررمدذ حاضأ ماادقو

 ةعرخلا همك نه ىو ةسورحلا قش هديلاسلا تس ىل- كو را نب نيدلا لاك ىلا 25و

 لا اونلالذيفر_هلا ريسغي © نما الرا نييدلا لاك

 اه اوئركتسو اجد هاع ىلإ هاا محغاف ةحا1 عا

 ىل اهذقن ل ةجال تننأ ه ىلا سانا !لوقي نأ لمدعا
 لامكا | ةه- نم ص ذل! ىناناا* ىنالال_ةمو نب عض او

 هلوقءةكنفئاطأ نمو
 اصفَدمماق أد قاهتم سعلاو ل ةس اسد مس ىو قرولا لوق سأل

 اصمم كاذدباهمتسلف ه ارضخاىفوهغنم سلا ثنكدق

 رهنابزشنءبانن مةلاقو
 بزطلاوتاذللا اممرشفواذ ه رك مرغامجلا برش تكرت

 عجر



 مك؟أأ

 هلوق هنك.:فئاطا نمو

 ءانفلاو برغل نبك .٠ تقو لكان. أ اراولاه

 ءاووا اوءاسا ان شدعأ « عولت ىفىلاتاَتو

 هلوذ هخمو

 روكمجبدلاىفباتي وعدي » هتاف تاظ نم عيباص ارذاح

 دوما عباصاب اعذلا الا ئنهلا رخ قمل نددت

 هلوقب ا: هاهرركمالسن او اهانءممد دقو هتكنفتئاطأ ن هو

 ربزغ ضان رانيباهوءمدو «» ىرحتذار ماو بالودلا ىلا لمأت

 رودي لاو ىرعاذ مبصأف 5 اهمنمعاضدلت ضورلا سنن" 5

 متنب نيالا ريض ىدزالا ريان اونا ىف دشنا نامحوبا نيدلاربثا مشلا لاقو

 انيإسلانم اموق لاق: ه ل-:جفروغلاىلاا ناز

 انيضئالتا عم مهيااانضخو ه 0 .رحىف ةميرشاا اءطق
 هلوق رغااةعبدملا هتكنن مو

 ههنكىقركفقدافدتماح 0 سرافنم ىولا ف بعالينا

 ههجو ىف هدر نيس ءاصهتكلا سرافىنأب ىلةداه_ثا ١ىدا

 ١ هلرق هنو فئاطل نمو
 ةدلاو ظحالاب ردا « هتئساذا اعاطت تدوه

 عطخلاو فيلا ىابأف « دقول صون ىظحانامورا

 هلوقتاررهلاىف هتك ن<ىعنو

 نامزلا ن منامالا ىطعت ٠ امتاءاحح ةمادمو

 ناسلارك“ تاقئاز م © وهفاال_ءتمكحأدق

 ىنامالاف م-ّمهقوأو: « وبراشلا اهاس-اذاف

 ناسال ادقءهد_هبور تيعضلا 6 خا تأدي

 هلوق هنو < ف'اطل نمو
 اههبثةيريلا ىفرأ )ل ءافه « ىرظاننءاههجو نسا #تاطغ

 اههجو عنق ادعإن ءدينتكل و ايدام ويتت نك ددحو

 هلوق هد رغلا تكن نمو

 اًضمرمواه-ر ىفاوعمردقو 0 ىدية:نوغتياسان اوم ماس

 انلسا ا مهدو-و ىف مير ن كو - متمشلااواقال قالساو

 هل ]وتهفئاطان مو

 ناعرذ هبرّدإ وهذ ضورلل « همودُي ةلابر ماببتلا سدد

 ناسغالادتاام ا موهذم ٠ هودشد رازهلا أرقام بءطاو

 همن سحا معني اهامهتساو اهيلا حارمسلا هةمسب ىباا هنثاطأ نمو

 ح كَل

 وب ضيرلاذا
' 

ع 0 اةدايزدادزب
 مد

 الا 50 قالخالاو

 ءالعانود هوه دف: 3

ب 8 هةلزغم
 هول ىذر

0 
0 

 ىلاعت لامها !ا:ءارّدو
 ه-ء

 لكنءلضافرهاطلا ءلضنذ
 هب غلاب رهاطلا هقلخو قح

 ىاويتاقبو ربلكىدم

لهمزتا اع هاب اةعهلل |
 ه

دقو هيقو-ح وأو
 تاع

ش أ امءاودلا هأ ىف
 هل هحر

هلو هاما
 سصهال | 

 ف عقلا لهوا 5

 ةحلاصن الا 00

 ىبق 00 ل املا

 ىف قاقأو
 تاك و

 بقع فهذا | ندرك

 اذ -هبدس ل واو لوسألا



 انتو

 لضاءلانامز ىرولا ىسنأ رق ةنلاو مظنلا نمىرتا ادرعساب

 لتامر كل نماهتسغاهذ ر 57 ودلاب جمان ضايزلاترقسدق

 كمر نءىلوقاضيأ رودلاةير و ىف ىمظت ن مو

 طس ىلع ىدع تبا سةدحارو 1 اهكلمدماقاسر ملا كاذدمدلمو

 طمسلاهقاسيلءارودانلتديأو ٠ توتاافريعاو:ل!ل.خالخانول

 ىريغممل ا نيدلا مخ مشل! نا تا هنا ىهو ةفرطا نكن انها هلسل -”ورودلاةيرونركذ ىلعو

 رعاشاالوقنءهملعنيلغتشملا ةءلطلا نم ةعاجلأس لال-خالافالوىل اعئدزر)

 حزتماهيضورعلا لع » ىذلاربحلا اميأاب 0 هللانم حرب
 حزدو طمس) اهيف 5 ةرياد ككل نبأ عت

 جزهاايو ءاملا طبسلابدار أ هلال بالودلا ىف ذه لاق ع ةليوطةعاسهمفةءاطاا ضعب ركسفذ تفدهت..ال ءاقدد_ءولا
 كالثر-هظ ىق دع انامز بالودلا فتردكناالا تقد_ مويشلاهللاق اقذ هنارود لاح هنود هلل نكل بايعلا ءانعيل

 ا امىلا عجر * ىلاعتهلن هجر حشا نمةفارطظا ةياعفمالكلاا اذهوةيروتلا

 هلوقكلد نك مي« نبا فثاطا

 لاخلا ىلع هبي

 ىرب ا >5 تكلا

 همت لكو م و ندعو

 مالسالاد ب "ىلعةشااهمعتا

 ريسحلا ه هرسلخات فصئاولو

 بااحلا اذ -هىفىلطارذاو

 قاضلط تحتائم شعاو « اهتسحو ضان رلاىلا لءاالم

 قاصباتي ىناقايءاملاو ه مسا رغثب ىلاتلب رهزلاو

 ىمعذلا ٌواَوانِب فسوب رديللت اءزولاتاوف هاك ىف ىتكلا حالدأ !!ههازعناتييلا ناذهو
 هلوقةيدونلا ىفةفدطلا هن ك:نمورلءأهقلاو يمك عضاومىف ص انر ةن.نيدلا ىخئاشي أ امسنو

 ريئأتاول ىلقع فن٠ امهص » هظاطن راد١٠ ناءادفلا ور

 0 اهؤاناو ةلوهشم 95 هظطلا نوصي ىنأ ل بعاف

 هلوقدنمو

 هق اثعنمتدعصا اهادا نم 5 هلم _ذفي ىمعلل دهشال ىلا

 هقادحاىلع هساحأوالا * ىف هسدرن ماناورازام

 هلوقهنمواريثك ةّمكشلاهذبم نورخأتملا بءالتو
 اركفةمىرح اقاوم تكا 9-0 ”دكربي ىطقت دق مويرالا

 ارسكتف قهاش نءهسأر ىلع ه ىوه دقوا يفءاملاتدأر ىندعي

 بت :الا كلذ 53ر1

 رك ا

 مالسلاو
 ل ان

 ةحاصفلا !عاىئالوم طسد#
 ةغالبلاراقسأ "المو
 فكرغاك هنامسب 3ك رعد

 رد_ءالاكو هربو هلع

 ارصبانمهس> قاورب ى هلو *» قةدتملو دج نمهنسحاي
 ١ ارثهمف ب اصر ن ا هسدلع افوخ ه هلوحانويعدرظنا تازام

 ارسكشف قداش نم وش ىو د هن رح فايد دازو ىناق

 هلوقةيرغلا ةءيدبلاهةكتنمواريثك نبا دعب سانلا اهب بءالةرسسكت ةيدّوبو
 لز_هعه_فئتوملام فقومف « ىولا ىسدقو ندهدت اكول

 لط_سقلالظت < نمامدىر# «٠ ىدب ىلع:ان-ةاا ساناىرتل
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 فسوب نيدااردبم متماهرو د لا ستو ةعامللا نيب وميت ني انيب ترادعاذىفورو ديف ةتكدلا

 هلوقب ىهذلاواول نبا
 اكشدةنودغلاىلا امالود ةسضورو

 ىكبو اهيلع راد ه اهرمثن عاضزمس نع

 هلوقبة نابت نب نيدلا لام زيشلا مهنمو

 حماس ىلعو فصاوىلع « اهتسح نومق ةروعءانو

 عئاضا | ىلع ى ك-ورودت» تد:ءافاررلا امن عاضدقو

 هلوقي لزغل اىلا عملا لقنوئدغصلا نيدل حالص نشا مهنمو

 رذاعىل مكمذ له 3 هراذعءلوةن ىهذا

 اا هماعاناو « هد عاضدرولا

 ودول ةتوععةنيهشتب»

 هما انيمداق ان ارا « ا.عمالوت بالودلا ذل ىدبأ

 هيلعر ودان او يتم ى 15 + ىرتك سهلا بلان مىلا

 1 ب هع نول نيدلا لا خيتلادازو

 مقسا|نمدعت تداك اهءاضاو « اهلقعاضدقو تلاف ةروعانو
 ىعج ىلءىرت ىدهف يومداماو 5 هن د_ةفىنالىو-اق ىل_ءرودا

 هلوقياضيأ ميتنبا هما مس ىنعملا | ذهو
 بكسسلاةباعفاوعمدا 5 ةروءانردعلاباذاتماق

 يبدذااب وح وهلابتفعض 5 دقو ىاق عاضا- ل.ل وقت

 ىلق ىل_ع ءاملا ىف رودي « اذيعاهلكى هج تريص

 ءاكبو ةنآبهماع تحان « اهلقاهنمعاضذمةروعان هلوقدلثمو
 هاما فاهنومعربدت تاعج « اذلجالفهن اقلب تالعتو

 لاقفرودلابىدرولا نب نيدلا نيزئيشلا عنةو

 هرباحو ةناهاو « ةروعذمةروعان

 هرئادهماع ىهو « اهفةكقوفءاملا

 || ىلا ىتك دقو سناكنبا ىرخفلا وحمار لوقىئمدعن روالا ذب روبركذ ىلعو
 لئاموا اة مقاس ف روك ذملانيدلارد ,ريشسل ارا ددتقو همعا دب كم ثدل |نيدلا

 لماوهنورعلا عمدا تكرت ناساف تل
 ليابر_كمهمالك نم روظم 01 بردا رول شاررلل نم هأ :

 لطاهلا"ىلولا نعنغأو د هه ولا لعب ىلءامعس قاف

 لسال_لاوةراترودلاب لاق « نكل روثفأ ىلءالع داز

 رودلا ةيرو نءح رع واسم هو

ه ثيعب اد[ تناظطامو
 اذ

 0 رأم وطب ثء -دلا

 فانةذسالا اذه فدع :

 9 رارحالاىيلب

 ىو ارم ا 7

 َّت ارث ىمو بدراحلا

ا هللاو ثيداحالا ن
 ىن

تظاذيذكلا بز 7
 اه

 تاشلا !سداو اهدصاهج ل

جرعبامت ناشلا نا بللاى
 

 او ايندلاءاعسملا لا لك
 دعاكم_ ءاعتددع +

 كرمال نالت "ىلع

هرملامال_؛امناو وذ كلا
 

 اذاه_ةاغ د وم ىلع

لاموا الاس هفاض دانة ا
 ا

 ةرث اوماماف ةد اروا

 لسزلا هلض اومو بتكاا

 ىلا ب رقامءافولاىف الو ردي زح



 هع هللا
 هركللا مادا لملإ- |

 مدع يا 2 همداخو جلو

 0 هدفي رصأو باوملإ

 املا ارىسيلاورم ال

 كو زافلا ضر_ة

 راغشلاكثدو راشلنالاب
 نكلو ءاوسلالءابكوأت
 رخآالاو ضرالا ىفاند-١
 ءاعسلإ ىف

 ةطسبتفكلإو انكر دا ناكولو

 باقرلاب تطاحا نكلو
 لسالسلا

 خا

 ىأرولو
 امهصلعاصشلا هي اتلاغاسم

 الولو ترحا حامرلا نكاو

 ىىك صافا ىد طش نا

 اوقتالا فإن
 لوالا
 ةءاسع تلت نا ىف ءاسنكل

 كلاس ترطخىا فرس دمه

 اناا

 هلوقول مو
 اهءارطاف ىهواهانأ ل « ةرصس نو صغلا ىل-ميسنلا قرمم

 امىرحو هفوخ نمءهردص ىف ه اهعضن ريدغلا وتاج ىرو

 هتكن عئادبز مو 1

 عمرهل ادبنمىأ نكس ل سداح ار © اهههامخىف قاسا تب "هلملو

 رانلا سر: يرتبصلا ةلازغ « ىلا ترلظت تا جيرشاتاذأم
 هلوق هلازغأ ىف 10 د أطأ نمو

 ذاونئيفارذءةءلازغ ه ه:س2داؤفااداصلق< ىلاح

 جباوج نويعلا نأالعتلا ل هظحطيذاو اًونااداصناورغالو

 هلوقاضد هلا“: ازغاف هك تئاطان هو

 ردعموهود1ا مهدى هذأت » هدخعراد علا طخاذياولاهو

 زو ضوومذ و طوعا لانمصد * جار دةامرعشا !لامح تاّدؤ

 هلوقد ى رخاةةكنهداذ ن كلونيدلا حالص عشا ةخأ انهن م
 اراكذت هرادع طع تنأو ه ط2 ىنأبت ده مذقهانمع

 ىراك_-دوهشااوزوز طاناذ «٠ قلة ىفد_ا بام احا
 هلوقةميرغلا هنكأ نمو

 خئاس لاذ امرقدلافوخدوألانع « ادماعدمضك فكدق ىذلا اذانا
 غباوسْك لع امدعئلاو كين 5 انقةمَتمدامرقنل اماه ىشخا

 هلوقةمس غل اهتكسنن هو

 ؟«لاصواعاهو دذي و اة 2 امرغم عيصا ضورلا ب#<ر و

 اهلاخضاعتات ىءاواد اند »2 هر رغاكشه-:ءتد_هراذا

 اهاقتاواب رقدعيلا لوطو 0 الصور حلا دعي هيداو

 اهاسغلا اهتمزأ الب دودد * 50

 هلوقةيدوتل ابادة, هد رغلاًةعبدملا هتكسن ن هو

 سائلا ىف لماخك ناب ىددا ه نك الوهمي دلائل: بام
 ساس ىدن نماهُد سب دكا هاعماك سمح نا املت دان

0 
 ةدءالدلوتو لاق ٌروزم كلا سجرتلاا فرطروشاملا ظ-الذم

 عبصا نبع لك ةلابق ىدنع# قئاف ىاوس ىف كنوع مت

 هلوقب اما ا ادهىفةفئاطانمو

 روبط ض ايرلا فهيلءتدانذ » اهرمثن عاضةضور نم اهتسحانأ
 رودن واهل ىكسام ةركحل ىو هعول_ضدعت تداك اسم الودو

 كح | 2 م تو سسسس



 انفي

 هلرق الذ نامي ني نيالا ريجريمال اًةداَمءل ا ظلغ ن مدن دو ١ قءقر راجا نميو

 ان راعكرايطصاب ول نمتودغو هه ىاضا!بوثهد_ه.ا تئيلاما

 0 ايداج هيلع [ةقو هماهحو « ةدعننم ىمدأ ف قاوت رجا

 باك فهلوقهكنفئاطل نمو

 ملكما !قنادنمتوزحدقاملانمب ه اهءلانط. وولي ةّضسن اهتسجاب

 مةساانماهاثاسو مسنلا فطا ٠ تكمل اهو انجاتةطادقو تدك
 هلوقهنمو

 جام ةر-غل ىو هل *» ىمل تاو اهلك اند

 حاصل اهظمغنمقشناو 01 اظ.غمالظلا هتاف

 هلوقهممو

 رج برشةءعرسا مهرمتو « ىتاد:ا!ىلءرودتةقاسو

 رمزي اكباقت ةيقاس « ىضق:دقوهلموورك كنس

 ةداص«ىفهلرقةبي رغلا هةكن نمو اريثك اهب سانا! بعال: ةّدكسنا اهذهو
 مو اهيفدهزلاو قّءلل ىرب 3 ةمسد:_بةداحم|م_ىحانا

 اواسواياعاول ص مومامأ « انطاووذنوكساثلااهاراماذا

 ش لاهو ةنامئنب نيدلا لا زمشلا ذخ ا انه نمو
 ميظعتلا كيان قامفمل »* ارد_ةدري_ةل١ىفداده*»نا

 ميلستااوةالدا ١اهيلعو »* تاماق كذل ا تدم 0

 لاةفاضبأ ىدرولا نبنيدلا نيز زيشلا اهباءل ةطنو
 معا تنك ىذاا كنم « قترك ذا ةداص»

 مل-سو اهءاع ىلصص « به اس د_ها

 اةثاا ناريس مود د سها * هناندواةنىلاراذعلامدق

 هنيبجح رج عام ىفهلوق ةميرغلا هتك نمو

 حارملا ٌسذاملاَةف س.ءيشلأ اني. جت. ةحارخاوكب

 حا.دااىكنا اذا سعالو * اريثماص_صو:دمس سلا

 لمحلانيةشاعلانأثو تاقف © مهم-اموقبيبثشلا» ىنريعو
 لم صأرلا ىلع مكنم أ وهو# مكر جم سشملا أر ىلا مشع

 هلوقاضي اهةكتفئاطل نمو ه اريك ءنبادع نو رخأت ا امي بعالتاضيأ ةتكسنل اهذهو
 سألك ىاها اعوطاذغ «ه ىتح ءاوهالافااخ ربثو
 ىرح واهذ_خأيفان,يهما١ ٠ تقاأراهزالا لست قرساا

 رض 22 2 22222222 7ث
 مانا

 مص ةئمطاا نا

 ةرحةترغااو "هداه هلي

 تثدلو ةدعام ةههلاو

 امسلا ات !نمىكرهش

 [آه-واع تقاولتددوو

 صء«,هد-هعنم حبرخاف
 هللا١ اثنا دوعلاو مثلا

 رفصخالئاوهانا دج

 مهلا ةريطو رفس“ اد او

 م و هللا نذر اهعوقو

 هتعمهللاءاد ا ىلاعلا رمل

 هلم ىدصُ ىلع ءانءامهذعا

 ىزح هللا نافاونس>١تاى

 نافاوناخناو نينه

 ديا نتتاقتا عالم

 هلد اك ناو تالف لضاغاا

 نس حلاها نامللاودلا

 دقناك ناو ثاسحالاو

 هفا>ناف ميرغااهفاخلأ

 هنذ رحناو مركلاق الا

 هءملاتذفنا ةحلهمل ماب

 للقاعو بي رقنع تمم

 ا ددالاءامملاب قغشامو

 لور بدنحلا لها هنءام

 ةواسةيحالا دعب نمت شعامر
 لرج تان ىننكاو



 «راعلارفوا اد اك

 اماركاهرثك و اند
 خوال صيئرلا يتلو

 2م-فتدرود_ةو 00

 2م 0- اماركا ىدذ_َ

 ثددحام 5

 امم

 . 7 *مجقعسماو
 هارد ىفالا ٠
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 دئاح ىصص قدشرلا نع . مهل حح ةريج ىلو تضمه

 دئاع الو ىل هلصالو ه ىذلا لثمصةنا ا ف تدصاف

 لافو ىلصو ل !نيدلازءْجشا اذخأ اذه نذو

 هلكسع مه وه تددتامو 30 مهددع تضر دةقشمدلدا

 هل_صالو د”اعىنات الو 2 ىذلاان ا نان مهلععم لا

 هلوقهنمو

 ىرغمهيتنأنمل.سنت « ةهزن قاد ىفامأ اولاق

 ارطسهضراع نمو اههش 3 هلا نمكنودىلذاعاب

 بءطخ نب نيدلا لالج شا ذات أنهن مو ةروهشملا و ثمدتاهزتنم نهىرطسو مهسلا

 لاقو ايراد
 ارضالاةطوغلاوءارةشاااةشاعو » 5 ركب ماشلا|ةنج ناكل أس

 ارطسامفئالوارقممكجحا ىىمدي ه هتننكاناك ىنءآرقاوامق
 داحاو هلوقه:مو ارطسرك ذاددعي نس-و قد مدتاهْزخمنم اضدأ ارشمو

 صص»> نمرهمااو ىلا فقل 9-0 امفدول نس- نم هنرو نادت

 صصقن ملعبه دف مها مكف » هضراعرذءلا ءارع_ثالماقا

 لظماراد_ءلالبلاجداأ « هبسقىلذاعاتءعد_ةاو

 مظعالاداوسا ا عمليماىنا «* ىّدبرطو سن مئرداموا

 لافو ة.فاقوانز وهدخأ هنافةتائ نبا اما هريغ و ةنايننينيدلا لاب مشل اذخ أند 1

 :ءىوهلائد_ءيد_ةلاو « امع:هبائرلالوسعمدهاوها

 مظعالاداوسلا اذه ىلءاربص تنل هنوةدو هرعش اذ فيبلقات

 هلوق هةثاطل نمو

 ىدرىحارنمىومهتاجا * اهبنيعي رباوأة سس تاكا

 9 عسس ىلعر اج ىننال 9 الجوافئا عيسلا ف تزحبو

 هلوق ةف.طللا هتكن نمو

 نودي مهعاع“ نم تظح » حارىئامادينع مهلا مزه

 ثوعصا|ىفمددودذخنمتد.ذ » امطأ ارهاظت سؤكل ا ىفدكتمل

 هلوق هنو َتفتاطل نمو

 هرحىد.كن مام طا « ٌةيرش+هقيرنمهتاأس
 هرج انةيرشلا ع.تتنأ « امظااديدئانىشخ ا لاقذ

 ةام<يناطا لا ماج نر ىلءهبنك اَمةفطالا هتك.:نموثو هرخأ:1اذخ اذه نمو
 هولا فاصو ا نمتزحام . ىلءارامووافطا تاركح



 6م

 ديصق عاطموهودلوق هنمو

 ءام«الاعفا ضعن ىمتسنأ ىلع « ءارغافرحاهلك ارغفوزح
 لاقونيدلا لام زيشلا ذأ اند نمو

 ءامسأو لاعفا نيب قريحاو « قاشحابامءاا,كلاعنتدوأ
 هلوق هتكسن عشدب نمو

 فرطلاو باء ١فلازامه:كاو« همسك ل-ةتنيإ ىدر دبو

 فرالا كلذ ىلع قالخد.ءاق 5 هغد ص نوت (ةثام ىنمعا حيفأو

 لاقناهان«مواهظاغا | بلامتو اهت.فاقب ىدرولانبااهذخا ةةكسنلا هذه

 فرطااو بادأ !ىفهلزمم « رهانمروت عردباب »

 فرح ىلع هللا دمع نم * هةدمىف نونا فر كذدص

 هةوقهنمو ةشحاق ةقرساماىرمعلو

 ىجانودوئراذعىمهقاذمو « ارادعىرانلا هده ماقا

 حجبمو ح رهف سانا ىثماق « هءتلةعراذعلا حبى

 سايتقالا عيدن عمتي دونا اىفهلوة هنمو
 لو ىلع ىئتمادأو تضقنا يد« هتعاط نس ىلت اح ام ةرظنان
 ل نمناسالا قاخىللاةف * هعرنست ف ىمعش الا تم اع

 لاق ةديصةااعلطم.لهجوتناثنبنيدلالاويزعشلا هذخا
 لعنمناسالا قلن دتلىرع ٠ ىلمدامسلال.ععإ ىنمعناسنا

 نزولارمصق عم'اثامتفطلروحومشل نيش نيدلازعزيشلا لوق هن مو
 هريض**ثومعب هارمضات ضورلارداع « هرجمزو قوربب 00

 هلوذهنمو

 بدعم بجالا هقُثمنع 5 هلاعد _صبرةءدقو تلق

 بر_ةعلاو نونلانييفاا 3* ىذاالاهبابراتدسدو

 ّ ل ذم ىرو نملوأ هنطاو٠انامفطاتو لاقو

 بد. ىلع يب فطع * ه:متقز راءمدىدفأ

 ىبضناهدروا دغ دوو + ىعر ”متاام ةسئجول

 3 :ايئنبنيدلا لا ب ذجش "لوقو يو ةناتايئينلال بيج ثااذ> ادهن مو

 بدر رغلكب اًمدلا ف ئسخلانم 31-0 ارممح ريب سدا |:دغ3ْ* مد

 ىبصن ناك درولا كاذتماامأ ه ارحادرولا هناذجوىف حقن
 هلوقهثمو

 ئنامحاتدسناةع « انداثاكب ىدسو سنتال

 باءنمءالصو ىلا لهذ 5 ةقاطنم ٌكرعش ىلع ىلام

 هلوقهنمو
 2662 2 ----------777ثآ33

 أريسي اذدل !نءامضرعه ١

 الءلقاعاثمو
 مكتيبو ىف مايالا عبرت 54

 قص لاما غيصئالاى زي

 ىماصو
 هذهدع:ىونلا قانءاررو 9

 عطقن مامي ذاسنارثارم

 هلخلادادستيصاونا لع
 أناوصو ةمد- أ ادادمو

 وها رسشا !ضعبو كد وآل

 م دم اهّليو ض#نم

 الولف دعي نءليلملا

 ل ةرئاوتملا 3

 تقال ةرهاظ هرغ الا

 السب صا مو ةلدوط

 لاخلا تنناردو. ن'ذلاو



 (1ب اهنلاهلو

 لاطاعوفرملاثي ديلا ىو
 تالا يشلاءاجب يي هنا

 1 وأ 1 ء

 وأو 00 اال ال تيوت

 هللانا تنال ةلال انو

 ا قناص تاوىلا و
 00 را

 فارثنمىئقاذا رو ارك

 اه-مه"رعإ !ليلخلا دل

 اعفدطمألا خ اداه

 ركفائاهد عقر ثح [نا

 ا 6 < تالاتز

 صضرالاوت ا اوهسلااهضرع
 دكا اع تح

 2 هرمهلا 1 98

 را هعقر ع اول

 هعاذالار ةعاشر 0

 ةحاسلا رصملا لد ءاق
 يابا ف ةقغ هلا نوي

 كلذو ةراخاب رس

 تيا 0 5
 نمهناكم

: 
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 كغعاوخ نماهفك ىفئذلا ادها « اكلةفايرااءاماعتقخ

 هلوقهنمو

 كوقسو حوف_ءباقااونيعلا « ىدوىمدمنمىرجث اىد.ساب
 'لول_مباقلاوةيراج نيهلاف « هيك: صتقيدوقنم شمال

 هلوقهئمو

 قاشعلا نم يعط 8 لاد_ةءاهئمروكح ماوقوذ

 قاروالاهوكش:تافقاو ه اظمغىهفاهنءا بضقلا باس

 هلوقدنمو

 قوشعم قب ر شر ذعن نم 9 1مم رمش نهت درمص سأك برا

 قيرلا ىلع هم اهتيبرش « نآالاران ءاثحالا بهتلم
 ١ هلوقهنمى متلو

 رسكوراتبد كال * ظاودحو نمكنا

 لاقفهيااقريغىفدكبشي لو ةنايثنب نيدلا لا يشل هبصّدغ ارسكلا اوراثيدلا اذه
 رقفرهذلا لوط هآىه ©« ىلا ىلا.د.دىدفا
 رسكور اش دن _سعلل 9 هنوةدوه د 2ق

 ىراسنالازيزعااديعحوم_كلا خش ةمال_لا مامالا شل ناوب لذ نم راح هب وار هدهو

 اند_ثراو ه انام ىلع بدالا اناوز نمانعلطا ىذلا هنلاد_ه-دءدامأ هارث هللا قس ىرجلا

 ناكفهراتشا ىذلاهمسن ىلعمال_سااوةالصلاو و انازملا نءهيفام لواسىلا هخو.ش عباشع

 ىئاعوتم هتددواامىب ,مئادقت هرادتخالا اذهكلس ف نيمظتنملا هيوم آ ا ىلعو « راث ا مذ

 0 ا الع ةانانيعتدقو © هر هاقلاتاوالاان هد دودا

 ةيئطل_سأاًةردقو « ةيو+لاتارغثاذيزمهيرهظبامحوبثلا خش عورف لل

 هبعط أهم لءصاو موهدن اصقتأ | ن نءترتحاف 5 هيضشلا ةزطلس اان ,كهانو بدالا ف

 ناو «برغلا اهبل هاتيثي وازاهئاناعحورشلا مشي وازهتم ةرممو « بدشتلا اهب , وادكام

 كلذ نأ 8# نسحالاة نم عاف لوقلا عممو - ندبات خلال المكلا مانع ىلا

 ةداءسق نه هلوق

 ددملا ىلع نم هآو ه درعشملا ىون نم هالدو

 دريملاك قير ىوس ىران « ىئطل رسدل ن سلس لماك ان

 هلوقن سلا باع فوهو صاخنا ىلا لصوو اهنه

 دقعي داكب رصخنيلي 2 ىريص دمع لح اّهن نصع

 دمهم ىلءىلسعاضلاح ه اشولا كلذ ىأد نك
 دءصقن مهلوق هئمو

 هراتدصتوةرانمل_صاون ه هراحنيا اهنا ب رنماذا

 هرامولس ف سبل نكاو ده ىولس كان ىاماعت
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 نسسأ ىثىلانتددتاا « اههحونع كذاوءتءفددنمك

 هلو ةباحاضياهداز نكلو هةيفاقب نيدل لاح شل ءذخأ ةي روتلاب سا ءتفالا اذه
 ه نيزاوذلأقنتافلاجو ه 'هلمراهتلا سوم قداح
 نسح اى ىتلاكمالمعفداو ه المات ءام,نسحىلارطاف

 هلوقباضي أ هحاضإانعحرشامو لصوملانيدلازءزجشلا هبئلاو
 نفت لاه اهيهدوتاذ * دوج علما نءانولس دق

 نس أ ىهىبايهانعفذو .٠ هك عملا نع انع-رو

 هلوق هفثاطل نمو

 ىردن سل نمد-جولاىذتؤ * ىغتويزتاذوقوطتاذ
 ىرةذويزىلو غلا قيز كل ه !ةقفانغف_كاك من تقءز

 ىر_-< هم ءامر ىرحدقاعر ك غاارطاخ تثدح دقاه ارتام

 آ هاوق همالكف طا نو
 مه 0 ركمث.غداجنااههالو « اهظور كقورب داوفءاعطبو
 . رد للان ههئماعقرقرب 5 عم دان ضي هت ني-ع اه-ظحالت

 23 رثعتتا رلاناءدك لابذاب « ةهل_ءلعىهو عبيرلا !مترخافاذا

 رفهج ك ثالودو ى<كشض ورلا|مب #2 ادغدقو عب زلاوود .لضفلا اهم

 ةدرو اهءماةملم ىف لاو
 ناتسلاةدرواهوعدن ثسحلا ةدلوم ةدرو ىلب ظ

 ناهدلاك ةدرونولوةيف © قلب سدا اواثءريواصلا ىف

 بوطشم يام ىفاياارملافةيرغلا هي داون نمو
 هدص ىف قاشعلا ىلعراغأدقك ٠ هدرمسلا كذ-نمىجرو-!فرطلال
 دج ىلعوتبطشف تنخ هلع هه هذعألا قب اسونا تاع 8

 هلوقهلازغاىف ةمي رغلا هتكن نمو
 ىناستن ا نس هغد صرخ ال * هملا ظل نمسا بادذ

 م  ىباذ .ةمزغدصلل « اذ_هل_قاماذابعالو
 هلوقة مب رعلا هناعارتشا نمو

 برطاب فن نمومكسيناءمنماهل « تلا بصقلانيء!نممكل تدك
 بصل نيعأ ن مسدبشنا!برطأ مكف « مرك ذباب شنلا ب ءرط أ ناف

 لاةفرامعئاذخ انه نمو
 هه  ىنحرشا» «٠ ايشءءيره

 بصقا|نويعنم ذ « حاب ىلقمت
 هلوقرهاطل اد معن/نيدملا ىىذاقأا تاعرت# نءو

 كراكو ءتوص دقن |مهشو الع نم ىلاملل تام
 729000000 ياا ال ا 0 ت02 222 222222 بيبي

 3 ا



 القنو الع مدعم 5 ىتلا ةذرطةا | ىذه

 ىلةةوش حلالا ذل>الذ 8 سد ايدرجبي تدم

 هلوق هفااطل نمو

 هرفو نطقلاك هقلخ 0 قاأورع_كارفض

 هردو هللاو تاك ه تدشلاق ادام تاق

 0 ١ م زا - 00 5 . .« .

 مل هىفدشا عملا هقو ثه١قهلوتهفثاطان مو ىر ها ءارو ثان

 الوسر بيرل ىلا ميستلا اوله 0 مهقاوشأن مقاشعل!تناكنا ى>اص داعيا نقار
 تالا ويطل 6 كي 5 د

 ال.سلوسرلا عمدد#ا تنك ه ىذدملاب مهاولت] ىذلا انأف لك ذف ءاكذالادرو
 هيذ لوقا ءوأ] جت تاعفةصتزا زو.
 ميةعلاحزلا هرهث فص 5 اوءنم ىلادغن ماب فوضاو هاند 00

 ل : > !ونئاملعا
 ميسنلا تو ىل لاّودو 9 ىوهاا ل سمطن ىرث ١ كل َشس هللا

 .: : 2 ةاكرسع هازال ماو
 هلوقهفثاطا نمو بديطولا ًًل ات
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 ”هلمجلا هلع ت ترفو ةرفو « قرأ هل ةدس ع نم أمس لس مركب 00 4 -

 قير !ابللا وكشب لحل » عديربغاهاوطرصملا اش نا ٍ ىلاعلا ىار ل 0
 لاقت فءّمولا نبا هيملاو . حعشللو

 لارشلا اموت انيقاوذاا 8 هماعت ءواثإلا لح 0 لاو
 ل لهنا واللا ىف قاؤساب" ينادنأن اة ةدعلاو تلغي (اذيأهيلادلو

 ٠ .٠ 9 . 5 7 2 6 هزع هللام اد دريل شا 5

 كالذ ترك ذل حرششلا لوطن مة هال االوأو نيرحاتا نم ةعاج هن بءالت ىهملا ارهو | /

 هوة هنو هعضاومىفلمأت ا ىلعدرءن أ ديال نكملو لأ, لام
 هرمغلا هظافاا تذاىل 30 اممع هوشه قحورب و

 هيمصلاةوالطاو ىئلخ ه 0

 هلوق هن وجم فاطا نم 1

 هذدخالو هئمءاحالا ٠ اهفدكي لظنيدااروعأو

 هدو دكملانئالدروع 5 ىندنعءام مالا ىئاب فيكو

 هلوقدنمو

 هئس- ىفقافارباهيرأ « هدئحد_ةو قاعل اىللاه

 هلئفدؤتملاةمارك ه ىلا تاقتاماذ_هالربا

 هلوقدتاب ار نمىءدثلو

 ةقيلخ تامركملاب مركتني 30 هةمقش تدم ق مقل ةرخ 3

 هت.قحا يف ساكنا وز ا سو اكل ىف ىهاهفطأ ندموقلاق

 هقق_ثلا ملفةرج تغبص » ساكت احو ة--حرقت دا

 هلوقةيروتلا هسايتقا عيدي ن هو
 نيعالاراع اتسم لاوب وه !متافص لاكن م امن ىلا

 مح
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 امارغتههو اد بو هيتننق »* ىذلا فو. د_ةنءىلئاسانأ

 اماوق كاذب ىصخافالاوط ه انةلاىأر غنادغالارمهقىنأ
 اهنفدمظت نمورهاظلاد.ء ننيالا ى2ى اتا! اهمنةز وطور ودأاموبامأ نمو

 كراش: اهاظ:ىفىسءانلقو «ةدمصق ىذا! ىف بعكلاق دما

 كرايم هكوهذ بهكةجرك « ةجرزئا ولاء انةلمثناف
 هلوقهفثاطأ نمو

 ه.فاحتدغ ما نيءنع « هذي داحأ ضورلا لة نبال

 هقافام رسال 0 هراخأ له هنأف

 : : هلوقهلثمو
 ريستء سلا ول.25 « ظاحطبىلتاوا هب

 ريما |ل.ةةااوهف »*# ىلق كة ءاوربصنا

 لافو
 ىوقلاو لما نهاو 5 ىقاح ىزولن ١

 ىوذلاو بلا قلاف هدر ل ةاكيل

 ١ ةام< ىف اطاسل ا عملا ف ىئعملا اذه ىف ىمظن نمو

 رود_داا ىف مغان اد مهو لجأ 9 امد: 2+ قاطاسلاه

 ىربذو ىهذأ دق ةرهفعقنمو « هياقىوتي ماشنا شعم

 هلوةنيدلا ى ىذاقلا فئاطا ندد

 هء ىءتغلب مكحص 1 مكضرأ ةعسنل اكس

 ةكذااىهفىرهااثيد «اح أ تظف-ثاورغال

 لاقو ىدفدا !نيدلا حالص شا ا اهذخ اة كلا هذهو

 ىكت تو ىت«ول نماكراثأف * مكوه نمىل بهرسشأ بمطاب
 ىذرشتاذناك اذدىورو « مكةطاهيشا و مكتمت ىدضأ

 نمه-.ةن اع حرذع لوهلوةرةهل_- ىلأ ني نيدلا باجش معسل ريا هذ هىلاراشأو

 ةيدوتلا
 جيقو ةسبق لكب ىنأت ٠ هتاقرسلزتل كر أنبانا
 حب رلاف همالكحارالهج « هسفئا ميلا فىناهملاب ست

 ,ك هلوقة د رغلا ةعيدمأ هتك نم
 هردشو رج يدق همانأ « ىلا قشعلا لأن ع ىناسنال

 هرغو لهت؟ام ارغت عه خ رأ كة دبس نمو ىومدنم
 د._صقن مهوب ن_-بااق ىف هك.س نكسأو ىعملا اذه ىلع ىلصرالنيدلازعشلا لقاطتو

 لبس هذه راو هج وهل سدأو 0 ىلذاع لضدةااماع ىرحجاهاف

 قشءدنم برغل, ةفمطتا |ةلزننج وق هه اطأ ن دو
 رئت ب

 ىرماننواهتو

عال اهعلحر و
 توا 

 ىدد م ة_ءزب 1

 0 اذهتكر
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 كةاخ قرحلا بابتلق ه» ىللق قرحلا ٍباءنيآ
 هلوق تكنلا بئازغن هو

 قي-بامبرو ءةالور « وصقلاكلر هثتادأ

 قد ءةر اهأ.ةءمو رح هه اهظنايثاهلان مو

 هأ أوةهناع أرخخ اعد دب نمو

 قدغلالباولا امثمو ماهغأ | ىهو # هت-ارراناابتقرت ادقاولاه#

 قرت<ل_هنلا تاقملذلا املاب » اوهدواموازاضاموموق لافو تام اذار ولك 17

 قءاولاقثاعلا اذهفرعي « اجدلا ى<فاوشالادلاخي قوةرفوي 0-6 5

 قداداا هنا قمع ىبععمدنم 0 رقهحن 2 نع تاصصاو 0

 5 8 ادد

 وق هلزغنع :هنمو تاعشو لاعلات اند ى

 ىلاؤستمح أ اتا سىلام 0 ىئاش ىل د كد 0 لامآلا داو: لاما

 (ىل) لازغلاكنف+نم ىداكشو « ىتءلبنانامعلا لد خوف لكلا باكفرر هننأ
 52 5 جيباعلا
 هلوقهلزغ 2 لن نمو صيس لاعالانمدحاو

 هوس ىذا دوردتتلاو *  هقمس هس“ ةد نأ لوقأ نك اوسلا قورعلا لم

 هرقفوضل اع نه همفح ل * را ضااوثلا قورمإ| كما
 ع هبل

 هلوقّةس رغاا هتكننءو اناثأ مارعا| 0 و

 9 ب ندر
 » .٠ ٠ .ء -

 بائَدك او ئضطرفىف طرقا « دقو ىم ممسكا مت آ|تاق 0 و

 بايثلا هلع هللاو سلتا 5 نكي ملام مة سايب تاعذ

 هلوقه_ةئاطأ نملأيناد نين يدلا سم ريكَلا هتفطالج ةيروتا نو. ءاءالللاله-نثعو

 ىمسالفاو مويف قعيضاو « ىرول ىف ىتةرح نع ىلث اساب
 سانا! نيدعأن نمهذخأب »2 هدقاشنا مشرد نم لاحام

 هلوقهممو

 عوام طنم سعال د ديال © اسم تمعدذا ىللمقك

 ىواذ نم ل طدلاا ىلا قرب »* ءادعولطلا كاذناكف

 هلوتاذيأ | اطان

 قت نءو ىف -نءلقأ » قلطعىف ىائمع تنياعام

 ىدالو قوفالد سدو ه اعمىراجو ىدمعت بدق

 هلوقداجاو فدأا. برمذت هب داج فاضي أ هفئاطأ نمو
 احد صرتاط هل ءاموب صول 5 اَقنندغزتي ىذلاءاوقا!تاذ

 البا همسي تادبهرقتا « اههدعمراهلاك فدلا ىلع ىددت

 سر الا طة داق « هد ع جنغلا ىقسق راهو ان

 هةلوقةعيدملا هناعارتخا نمو



 عنموربب لا نِب ابان ىلع فقو د_ةورازا1ا ني-١1ىنا لوقا اهيرو ىف عقوام فئاطل نمو

 اهيفاذاقربب لاني اىلا اهاسرأو ةعقر يكف هريغ تود لو>دل١نم

 باملا ىلع قا مودا تدق 37 مه8ج- ل اولدد دقسانلا

 2-0 دا ىدان , و بايلا ىلع مهد نا مدا ني ع تفل اذ ه ىلءريمزرلا نباتفةواإف

 هلوق هذمو ةهسلا ىلع لماداذه لودي وهو ل دة ىهخاب

 ركشيو هءلا ىكشنالءاسعا 0 هلةدؤ واع ىصذا شركمو

 ردقمو قاد وهو كال و هتياان نافل عقب و

 هرادى هلوقهفث اطل نم م ىلا

 همدان ا ىلا تازنناكلاو 00 تارئد_ةاعب ب ارخرادو

 460 تاس قى رولل امدح 5 تكول قرطا١نم قرط

 هعرالا ىلع نوك اواامب 8 توك !ىفا نيد امقرخ الف

 3 هعماس نذاالب مدد »* مي-!تاوثه اهرراست

 هدهك ١ رلااهناط حدزستف « ءالصاايقأنأ امبىشخاو
 ه-عئاولاارة:ناتدشش ٠ تازاز اذا تأر_فام اذا

 هلوقهنمو

 ادمرسك الء ىلع مك دما عمسفلاو اودو-

 ىدذاا عتب امد_ذءدر_غبام ناس ًارطلاف

 هلوق هلازغا عئادب نمو

 قك-غودوم_اانىل_وللاذو ٠ امثل ترظنننعىوسيلامو
 قرظأو سمحلانيع اوقذصدَقا ه ةر-ظنو نيع 1# ىف هءاولاهو

 عزاعزلا حابرلاوقريلاقيست . » تناكل ملا نمصارىلتةثأ
 عئامى لا نعاهل اتش 30 ىرخارعا كلا ىفهللا ىل- باو

 عر اوكريغين كلَسار تاو 5 سو ككل قل ل. اذاو

 هلوكقّوطملا +: رونفاذي اهفئاطل نمو
 عكشرانامهالكا رعد « ءيءاواعيشم قاقوطتنا

 عومسملا قوطملا كاذانا ه ىناف ىص-لاهئاماذاف
 هن . الزغل ةراعنمو عطا ةءةدع ا اضن نيدلا لامس يشل هل انه ندو

 هلوق

 هنأقاتشلا ذخأتلو « قوشتارحب ىتسبهجتيمز
 هفقو لاذ عمدل تاص-امو ٠ ىدش قوة قمع عمدلوروف

 هلوق هنوف ئاطلن مو
 ٌكةصوفرعااملثم » ىلفمص عساولا ىل لاه

 يالا



 وهي ةارهب تثدحدتإو ها

 نس

 2م

 بيطب ايف لا باق ناك الو « اهباحرمش نم ضو اردص ناك اخ

 : هلوقهنمو

 يهسلاك !*.غمهد * هلو هرعم لغم ىل

 بتالارالامركاو *« هيرذعلااذل بقا

 هناساو حل هدي لدار حارمسل ىلا هي بتك ام هفثاطأ نمو
 للة عدن نا عماد اهبىفاو ىالوما كد ع

 للخدي هنأ مهن كفو « هدوطصقموب املا ىلءعوهو

 هلوق ةف.طللا هةكن نمو
 حرفلابارثاطو « ىرولا ىنغا نءتدبصأ

 حدقلاءهلاكأأ «٠ بهذىد_ئءردلا
 هلوتو

 رو-١نغا ىوحافكب « ىد_تذا ساكلاللوقأ
 رو داك عك اذ لصاو ه ىريع تدءوىتدبتيرخأ

 هلوقدنالزةتى هقئاطل نمو
 ادقو تيذوئضتءفخا ل « هءاضرلالز ى.ةسيلازام
 ىدصلا هواك ىب .اقاعداذاف « هقربتت ودام ىئنظي و

 لاق سلا دهم .اعىوقتو ةتاين ني نيدلا لاج شل اهذخأ

 ىدصا!ىواجءاملتوعداذاو * هظل رد همر عدا

 هلوقدن ابعادم ىقهفئاطا نمو

 نطنه-فوقوذوخأ وهو * ةشرك الك اصمم تءار ش

 نطولا يح نامالانمتلق: ه اهلابحم تازام. لاو
 بسيقذلا نب ن> نيدلارصان اهعقارم نس> وهب روتلل رين او ةعاملا الف مظتنان و

 درمشم نو دج نع ىون موملااهب * *« ىلاىخ ىقخوخشو ىرقن عمت درو

 « درحتلاريقفلا شل اكلذانا « ىنئافحاقمىريغىديالف هه
 هلوقةيروتلا ىفةس رعا اهّدكن نمو

 نيلبايزب هلا لك ؟ىاق وعد « ةرائيرملا ىلااونث دقو لوقا
 هلوقكلذ ل مو

 هنوأ تثءامىلك:هكيالو ه ىتدكرتا ىحلا ةيونالوقا

 هيوريغنريمالا قسلدو ه اذ كرت نكي فدك تااقذ

 500 اطال
 هسعمالو هيدائئثال قاعلاو © افرام ق فني قلع اني ًاراولاق
 هعسنم قه اذا تقدص اولاق ه هر >< نمهقافنا م-تيجاف

 نمو



 انما

 هيراحمنمءاهلادخآو © اهدرابو انشالارح فرعأ
 هلوقي راز انيس !وبأ هباجاف

 فاتؤذ ظوظملاو ىتذااقزر *« ىلءنم_هدامم ىنأتا| نس
 تنتكلا لك وت نمأ نم افرعد 5 هنرازد ىف راص ءدمعلاو

 حرف موي ىف هّتسب ىلا لوح دلا نم خامد#و ءاسورلا ضءبىلا هب بتك امةعيدرلاهفثاطأن مو

 * لوه نم هّدلعتن كو ه حورألا ام !نمام ىالومأ

 لو دااذ-:ءبرضلاى-رخأت ه ىغلا وحراكنا.ا تنأ

 ارطقهنمىد مد «اسؤرلا ضعدىلا بتكو

 اركأاو ثرغل المخأ دق هّدحا رب » هنكدوجىذلنيدلا معانا

 ارطقلا ءارس«نماهاورال » ىنثاةفاثكلا ضرأتامعأ نجا

 هلو هنا تنين دلا لاح يذلا هب ىلع رطقلا اذه
 ىاصقوالانءىزع ٠ وكم ًاناضتاا ىذاقدوهل

 مامغلا نم نجح ىياراعلل اى | رعالو وحرأ رطقلاو

 هلوةرازإلا نيل ىنأ ت الز 2 نهى.)و اريثك هدعب هنسأنذلا تءالثو

 فاكل ا هنشي لول كا. 9 ىضن نكن كا

 هوو ا! يومدىرحاف *» رادعلا  .ةىرذمب ماقو

 هلوقاستمو

 دارومو ددومقلمأ هل » جن احن ءرغشلاو اهد تو

 دكربملاو تن لمص فن نءعبرعأت» ١ مىاضر فاثترال ىلقماهّكو

 هلوق ةبروثلا هنو فئاطا نمو

 نهذالو ل_ةعاها سدا *» هش ىبأ يتلا حوزت

 نا ادرصمل ترسسحام وى اجالا ف امتروصتز رب ول

 نطةاها -- نماسهرعشو 2 ةمراهشر ؟”قامن ا( تص

 ناس اهذقام تلك 001 اهتمام لاق راهو 1

 ىنالطسقلا نينيدلا بطقجشلا دنع هر 0 هاا انني لانا تب :؛ًارنام-وب أن يدلاريثا ثلا لاه
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 46 تنكو دع :!ند ا را: ازذلانيتسهلاو أبدل اوهاذهنيدلا بطق نشا اىللاةذ

 اورثك أو 0 ردعم ن + ىف هذم نم

 رس ةقاددأ | نمحم ورانا ىرأو مممةداص

 ردم هو#و س * ورطااف له طاناك

 موي كاد نحل هتطثك تدرأاذاو

 ىنانل!لوقنمباتااور ودصلاحرشامبو
 برعم لكن م سدعلا اي 1 .٠ ىتااك تغب ىاج تردكو

 كراس نكد كناري 1

 3 ا

 ا
 تلقو كلذ

 كد رعتالو تك“ 9

 ىاملا 4و هرعت ]_ م

 اهدعنمابملا

0 
 تعدد هاو

 ةنءمعو : ةرحح ةردج

 هوم انتل نو عزت 26 فلرط
 كم اوك -فوه) ىلو



 اكلم

 داك أرانمةدتن ال نكححا ه ىرقاالرانا|اهائن-وتدقواو

 دال ل كتل الكر سرا نعم اهل ورضا تاسط تدب ,ولذ
 هين ىذلا نكللو ىلءاكلا عطقلا فتاد- آل عسب _قارولا يدل حارس يس ناوبد تل

 او نيكل ل جامو ١ عنجيو قار والا كالت تار ةوهانه هيلمأتملات هكفو

 نيه«ىف رازللا ف طاقم نءوالبلق مذ حا ارسلارو تدر نكملو جارمس اا عاداعمو امرطلااك
 م ”قايرومهوقأب رودلا

 ىلهأن ءوىوقنعل + ك ىذ-ال لقالا

 لدمالاو ع رفاام 00 موقنع لأ د-َةا

 هر دو در اح 0-5
 هلوقول' مو

 قيدصت تدرنام مءلسو مب 0 مهل“ امدا ١ كف سرع من ىلا

 قد رشة مانأ مهمانأ ل كح * مهصار ع اهارش ثامدلاب“ ىذت

 هلوقءل مو

 معلا ةسدلا ارامقرعأ * الثيلا قو امال تدوصأ

 مشلاب مطلا ذاذَلا نع *ىتقاقنموىرةفنمتذتعاو

 لع ىلع هللا هلأ ٠ ىذلا تنك_فارقذه_ةهس

 : : : كاما هل وقد
 ىنذاقاشهااه:ملانا « الو ءاشعال .ءالاف لعأ

 ىلك قرارجىؤئناك * خو ىففو ىداوفالخ
 هلوق فر رطظو

 اادأ الا ضاراو ا ظامست#م_ ثءامةرازملا 1 5

 اءالكل ا هثاايو دك مجرت بالكلا !تراصاب و

 لاقو اب أ هءلقو

 باد : ال اريذع نم 10 ذآىسوذ 0 باصقلا ة ةهددصا 02 ل

 نؤلكلا ل 2 تودراسدات * رصذف بالكل ا ىلع ىلضذ ناك

 هلوقو]همو
 رسعم موال والاحار 5 د _فرخسم مهءاحأم همهم

 اورفنالا طق فوارام « رش نم مو رازحانا

 ىنتملا ىلع كعملافو
 بصلاضراعلاك ىف مذخ » نيسللانءا ىلع ىرد رظاعت
 برطااوأ فورذلا نال ه هدف تدك 1 7

 هدعانص» نعايدوم خاج انيدلاوصن شا هيلا بتكر

 هي رادبال نمىراديالخ »* اهب ثرصص مالا تمزاذ ءو



 ادرزههراذعقتابق « هظال نمد. 3 ىلع فاح

 نسا ةباقفوهوهلوق هذمو
 ىوكلا ملا نم لاك "ىلااموي 5 لعلو لمع قعف و ة4هو

 ىوهلاةهبنمتنأو فيكب اجأة« اسقنا!ن_صغانتحلا لمعتالم

 هلوقول مو

 كال ىئبنيامتا ثولامالكح نكهغلا مذف ىذلا ف-ىالل تلق
 كل.ةدنأنصءاىشخ تلق « عبر ىدنع ةاشولا لوق لاق

 هةوتهنمو

 هحايصتنأ شيعت هنعتامدق ٠» هلءافداهسلاب فرطتيذع
 هحابملا لئاسرضأ مكسو » ىن-ةءرذ ىمد ألئاسحلاو

 . ئود_:لة علم ىفلافو
 .براُثنم كلاذذا اهاامو » فقرات ههةد رن م تقع

 بتناك نةطللانونك هدام ايحاح اوقلح ا نهدف

 بتحاسالدب قس رادداف «٠ هةدعف اروع تان

 هلوقدأمو

 بدء«دوبانصن حارااتفكو ٠ هفكح داوسقاساناو

 تفك( قوق تاساو ردا كلت .« ىدشلانا 35 ىدلاك
 هلو3 هنمو

 بئاذ قلك قفا هد جاوي # هنأ ىل_ءىلق ا:كاسأ

 بجاولا نع جرذتلتنأو ه بجاو ىوناافو> نمىلق
 هلوةىفبلاسقلا اًذهري_غىفا عكس نكللوةناننينيدل الا يشلا هذ أ بجاولا ةنكن

 فدئى ارفف
 براغلاو علاطلاةدمهس «© ةزرب ىرقان اهب دعس

 بحاولا نءتيد_هناك « ااا تذكسو اريطت ءرص

 هلوةفارولاحبارسلاتالز نم ىبدعلو

 اًقئرأه:ءاهدتاشًاراولاةذ « اهدق ندغلانتهمةمهال اوقأ

 اقتحم. تهثنذا اولاقف ه اهدهتهش نامرلابو تاقف

 هلوقدثمو

 ادهعيوادهعمت قسىمدو ه الئاس ة.حالالالطان تدقو

 ادصلا اهلاسأن يحاهءىظسو « مهرايدىدرأ نأ ب عنو
 هلوقهثمو

 داسا نيب ةاهك اهموقىف * تدينوةلاءالكو دءاا نميلو

 دانوأيددعلرعشا !نماشس ه« اهثاوذنم ىلاعملا اميلعتنب

2-0 

0 

 1 تشاو ناذءاكب 0

 لكبل+ -وزعءهللا . نم" دقو



 كىلاعتهبا
 (هنلاهلو
 مس

 0 هواعمادأو ل.اد|
 طسو هثيدوه| "ردا

 قيفودل !لوحو هدمعت اريللاو

 نء ةنبع.ءاطنلاو ةنيزق
 اهتنعطد ور ارهالو اره

 قيقدلا ندطب ينم |ءزو
 ىقرلا باتريك اهةماقو

 59 قيرلا عا اياهتملبو
 بوبكللاو هوركملا ىلع هت
 هلاو هديت ىلع هتاولم و
 ليلحلا مشلاتمدخدق

 رجأ عيضيالهلئاو نيد
 ةمدانلاو هتمدانو نيا
 هلك اوملاو هتعاطو نان عاشو
 نادبّتن

 اعيضرةوخالاو ندد

 تدعو نان

 ارمضخ ةدجطل ىلو تاق د مهدي ةريا اد تاصحح لد

 هلوقهذمو

 بعتتمك سائلا ىدانوىلوق ٠ نمزتهااذ ىدوه هتحدم
 برطلا نيللا نيأ كتاف ٠ ىلإ_.ةةديزوج رأتاقف

 .: هلوقاشي أ هفئاطا نمو
 هرضع ساسكالا مطلي ٠ اريسراصا ربأ تاك
 هردو بنش ىو «أ ىءنرتةلإال فنك

 ل-جاوهلوقف لذ 3 اما.:هرباع ىلرمسل هلوقهئمو

 لمد عولطلا لاذ ناكف «* عولط نمدباللاقو
 هملا لدوامألا ارش باطدقوهلوق هممو

 تادا.كارث امري_هب اوداس 5 ردع مار كال

 تاحارلانمتلف العلا اوقرسس « دقو معيديأ فور عملا نع تعطق
 هلوقدحك ادم ةعيدماا هّدكن نمو

 ىثو نيف ىدماىلءندتف « تائاد لو_ذء فوطقتيأر

 نفجري رقتا>حنا كنف سو « نيع ريرق ءىسملا تا 2
 : ١ 1 رهاظا اد عنب نيدلا جذىلا ب حسضو

 مخ نءورفظ نمهوجرب « اجىلمأ دعاو كد« وتحتانا
 مفلا ىلع ئ_منيأع-م » هجأتاقدوملانيألافذا

 هلوقهذهو

 فل#نظهفىقظوىدمي « هل-هاتاق لاملا ل ض#و
 : فرصراله:كصا ىاجاق « ةمالس عجب سبل مهاردأ عجب

 [|| فىاطمدقو ةسورحماقثمدي ىهذل واوا نب نيدا | باهشاج اولا ىلا ىنءلا اذ_هىف تشكو
 هلعا ميت لحاربنأند فرص هعمترفاسو

 هريكص تاهىرولا فمكلو » ىءريناثدلا فرص ٌجءنمدق
 هرورضلال الح او اهفؤرص « ىمظن عرش ىفو رعاشانأو

 1 اراك بلطي هبا | ضءدىلا جارسا !بكو
 بامقالاو بائالاةذورعم © ةفولأم ةنس مراكملافكل
 باكي ةنس عفشت لاوقت « لزترف باكلاب لد_.هاثعبأف

 تافرعهعما صخشيف هفثاطل نمو

 تادلا سه نوطاعتب ٠ اودغو تافرعفاوينطأ
 تافرعىفةمقتو ىدنءتلق ه اننةفاو لهىل اولاهع

 ١ هلوقدلازَغ نمو
 ادمغمو هت ةس نعادروش «٠ ه-طظططفس حر« كتافو

 لالالالا حم

 فاح



 ننال

 امن وراها تعب مممجاف « ةعرصنالفاب هلع اك ذه

 هلوقهْدمو

 ءاردزالاو ناوهلاب الميديا هومرزم هد -هسرعشلا اوذفز

 ءارعشلاةنآ«_-دماوحم مه كب ديان اك باكا نأول-ذ

 داحأو ىنعملا فهلو
 ءازعلار ءدقوت د-ثادقو »* اجرلا باخد_ة لام" الاوا

 ءاسورلا نيف فمتاحو ه ىدملار 2 لام لا

 ىءملاقلافو
 بيد'الا مهدنعتوملا ءاقا 3 سان نءى-ه-و ميدانودأ

 « بيج, هيفاوراد « ضيغيوهد دءرعشلا برو
 هلوق هفثاطأ نمو

 انيشمتلام ال ىراظتنانم « قلقىأرنأ امل ىللئاقو

 انيرح نأ ىث خت اقندو## «مهرثك لاق امفريصلا بةاوع
 هلوق امي رخ دع هفئاطل نمو

 هدماخ+لاهسفنثعدتلف ٠ ةصاحف همحرأتتا
 هدراملاهلاظن11فاعت « سوفنلاو«_:قذىفلتفو

 هلوؤهئمو

 هحاتكءرملا سفنفحدك او «بسنك اوبدتئاو امي وهلا عد
 هحارلاعمدوجومعفصااف « ةلزعفف ة-ارلا نءنكسسو

0 

 سدا ىرعأ الكف « ىع امان منيصتال

 سدا ”مامناو 5 35 "مئام 0

 س4 3" امناو « لام”متامتقدص روذلا ىلءهياحاف

 سدح داعواهيف هىرخأوىرخامثو

 هلوقهذمو

 سورعلابءطالو !ذد بطب. « انتركان شور تام ومغمو
 سؤرلا ىل-ع ما..ةلاكل ق4 « تلاقف اهانيلب اع تمتذ

 هلوقهنمو
 هل-كوو امي ةيسنل 0 هل_ةسا.فاضاق جاو

 هلجرفوضااهجو فدمدق#» هلذسنمادد !لقأ نك

 هلوقهنمو
 'ىرعشا اهنودارعش تدشنا ه دقو ىم لآسب لئاسو

 ارةصلاوءاض بلا اود_عدق ه رشعمىف تنكذاىللوقي

 ل تقل د تس ١ تس تم تاس قمل د: الق ل كلنا يحتم هدو تورت ص سو هج هوو جود هج ودمرت سوو سس سس وسع جرو مدع معا تاج ع هع حج حو عب

 كلذنارمالا اذهكراد#
 ل-ه-دقو ريسي هنا لع

 سال ةياثمةلودلاءذوتإ

 رقطل ا مزلءالا سلو

 رفكوأ عدي بحاص».م

 9 ادأواتراضن هلا م ادأام

 3 رافكلا كلذ“

 ينل م دا ىلعدرو راقسالا
 ىمهقأ ن 95 باك للملا

 و نانا ثيدح قارعل

 نالفهمحاصو نالفرام_:

 لاو ايامهتفرعماوركتذو
 ا 0

 ةسحاطةازغلا 5 1

 ناطاسلا نم ةرصنىا

 دقو هرصت ِهَلْلاَر ازعأ ميظعلا

 اةماردلرا درامي وثعي

 اناكىلا اختو اناسااموا
 ضوونلا ىننكماولو ىناإعم
 ملاذ اوامهله تال

 بائئدإ دقو ىدق ضد

 ىلاعىري للا نيشل و ىف
 5 هد

 رص :اامهمدرشت ىف هءأر



0 

 م.م

 هلوقباءل ا اذهىفهل ةوامفراظا

 رولا هم_ظاىفد_!5 « ناسانمدو+لاعطقم

 ايونلدزاىلا-!عطقاف » حارسر_ءاش انااوف

 نو

 ع ع هلوقهلمو

 ىنا شالو اةاخ مآل ه ىنأمانالا ىل_ءىنا

 ناسالا فاد نكي لنا « حارس فريخالت اهو

 هلوقءلشمو
 ىهذاويعتأ مه- دمى ةسارالدب 93 ارشاعمتينءىوكس ثااتععاذا

 نهدالب ناسالا يبطرادغاجارس - ىأرنمو ناسللا بطر ئوشيرت

 ةضورلاب ميةموهو ىتاسجلا نيدل اريد ةريمالاهملا يت

 ىراهشا تءمىح اوقوشلبأ ىل ميركل بابلاتددرتدقك

 رانىفياةلاوةضورىفتناو ا 1 امئاغؤذنأو

 ل لاهماا باك

 راغاو راهز | نيباهساسفنا 8 تقيعةضطور ىف ى-ةهانن الإ

 لل قنإ ١

 ران باقلان' ل « نمو حارسلا انمف نأ طلاةتالف

 أبباعىثتن ا ىهتش او نيدللا ىاتبحاصلا ىفةد.صق تاع 3 فارولاحارسالاموريصنلا لافر
 اهنمغرفامد عب حارسلا لاق حارس !اةرضحب تد_كثنااإف بحاصا اىلا اهريسو هترضح

 ريصر دقرعشلا ىف ىو 0 عيدب رعشريصغللى اس

 كو

 راجت هآر أتبلاكحو »# اهب تءاثناف اهاذث

 ممسجس يس سل

 ريصلا منو ىلوملا من تاق - همذ عمان تدم مث

 هرابزلا ىوطبا._كاارمصع » تأرذاةرايزلا توط
 هراطاححذءالما اد علا دع ىفاال تنانامث

 ناد لل كر نكست مو بر هات ميو

 تالادك راش اة ومو هرائمالو حار

 هلوقةقارولاةءانصنع هيىروامو

 قادء-الااهماهسبولّقلا ىهو ه رذا سطرتفاضرغاشللا بصن

 قارولاوهنمىرعد تدان «» ىدءع لاقذ ال_صو ةَيلاسو

 ةلوقولثمو
 قارشاىف راربالا ف اصو « تدٌّغدوسىؤ ىئاعو ىتلعخا

 قار ارولا فئاعص توكتاذك ١ « ىلافةماسةا!ىفىلءومو
 هلوق هدعا :صو هبقاريغىف هفئاطأ ع نمو

 « ىحلاصءعسج تءاضدقواولا#



 هلوقكلد نول اره فدا بهذا كة ءانصد

 اسوممت هرصت مكنع فرط 5 تسح-دقتدمرذم ىد رعش

 اسونافترصفاحارستاك ه« افرش ىن داز هت دجلا

 داج أو ءامضلاب بدا نوثتاس انملافو

 قاةيانالوم ءاقيفسشعو *« ىلمدنيدلاءا.ضانالوما

 ءامضالب حارسا !ىئغيامو © ًايشثتينغاام تاأالوأف

 ظ هيذالوقدلثمو
 «اسملاوهيف عصلا ىواست * بطخ لاق رياسان اأمو

 امس ىدبام ل-هوهالو 0 حارمم ىداام لمان االو

 هلوقه مو

 بيبشلارمهبيشلا سلاف « تايئاغلاىل اابيبستنكو
 بشاارام ىروآفطاف « با.ثا!لما,اجارسستنكو

 ءاسؤرلا ضعءاىلا نت كحو

 حار لك-احامملا كلدبىفو « ىدصتو ىلمأ ىفح ار كادتكي

 حارسا اردق ىرولا فرعالو 5 ىراذم عفرتإ تناالولو

 اعيثعاسؤرلا ضهد نم ىذاةديهلوق هنمو

 ىجادالا ماش هي ضو قف عملا أطبادقو'وضان طعام
 جارساارو ىل#“# دكي * مال_ظهماءادم رادو

 رةنسق ا نيالاردب وكما نيدلا سعم عقجا دق ولاهو

 ىجايالا اممودتاذهادق « اعمردملاو سوُشلا تي رام
 حارمسلاعضوماذامتلقو « ايراهتيضدو ىفنترقح

 ٍبايلااذهىفهلوةتفيرظو

 اجالوامهس ىربلحارو « نيزهلاٍباّكلابىدتقا ب

 امارس وكلوانا وكلا ىل ناك نه

 الينلا فاخام «بصمنم ه هلءاتث موف لوتأ هلوقهنمو
 اليد_:ةهللادم#ثدع « دقواجارسىدب نمت>رخ

 ىحضالادمعىفر ازا نيسح ىبأ ىلا باكو:

 هركذ دقو ىديعف لالا نع » ىلا سناكنمرخخأ ادعبتبجا
 هرذءردعلاف فارولالأ تالف « هدمعدمعااو رازحلا لطباذا

 ١ هلوقهغمو

 وئكت سل ىتلاكامعناا ركشف# ةجنيعمس تزواجدةاىهلا

 زمهملاحيارسلا ولاه اذلارونو «ةسمتددزاف مالسالافترعو

 ر:ّوئمح ارسلان أى نءاسامو ه كرسفئمار بيشلارومعو
 د22 ص ص م يس يم ب بص صو وم ص ص طي صص ص مش م

 (زخ 28 )

 ند هةش ها

 ره#طظلا ىوق هتلود

 دهناو رهدلاىلعر علي

 قعةالصااو هدو: نة

 ةداهشلاو هلاوىئاادهع

 لياملاز كلاز ازعهتنا ادأ
 نان لك اهكرو 0

 اهدي

 هنعل نم و هنيعا

 هلل

 اكهسأر فطقو تا ارمشلا

 كه5و تاما

 باصيالانمآباصقلا

 اهلها ةعيضواْدلا ةعسضإ

 مالسالا ةعمضو نإ -] او

 ناطا-ل نكس ْنئلهئاو

 حجاستو لفاغتو ياظعلا



 د ءاكبلاء فرط ن ناكنا « دهاشىل هنآند اوه! لسو
 اهرار» . ١

 دل. هج نوكمتا الريص ناظأو 0 ةئمثي مت مت باقان 0 0 : اهو

 ةداغلا ىلا داو هلوق 44 مؤ 9 3 عمدةعلاس داو
 و م هد

 000022522170007 هااارتملا

 ال_ءاغتاردثااءامنمهشأل * ىننا نعل شال لق هنا

 ك-هع هللا | اوذرأت

 ام
 م هد-ءو مكقدص
 كا تاطاب كادتعمدوع

 رطذلا

 بشي هنا راس : ىلع شارل 5 0 هلت اقءاد_ءالا بثو لئافو

 نون فا توب 3 5 نك اداع ىذلا بون ناف

 اولصدقوالا اوءفةراامموةلاو» م-ههفرت فمها: ممهوقغلب
 بقترت ىلا بارقل ا مناف «مكانوغلا ف نو.ءفو.سا!له ظ ن4 نأ و هرمدأ هلل! هسم

 نس نأ -

 دالدلا ٠ تو رت

 اهانيعو ةلودلاهز_هةو

 هدالؤل| اهتلدن 2 0

 ةدانزلا اهتريشع ن 0

 ةرلا قاثي ليج سر ىفمداائاو « دربلاورطملا ديد موىفةوقباملا ادهىفةرثأ نمو
 قات و « سافنالا اهمستقت نأ ليقةةصاعحانرلا نادد و «سانلا اهاذّس نأ ل يق ةضغ
 عت لوشلا مدقت قو و حدسلا لوا ىلا امجتسا تتش ةقشناءامسلا اذاو ه ةدعرلادعرلا|
 هلوقبابا ١ اذهىف همظ'نةناللاانسنبادمعسلا ىضاقلاةيذعل!هدراوم نمل منو هنعْذخأ

 حاام كطهرب نأ ام ىلع ناهل ٠ كطْصغم فرخالول هللاوامأ
 كاطرقو ئلت ىوَسافه سسناو ةامعّت مف زمن اهلنا تكلم قرحاام راقثلا اذه.تو

 8 . ه٠ 2 0 8 0 0 5

 اضيأهلوةهْممو : 11 59 )ّ او هرامع

 3 ا : 3 رمش ىف املا

 عردفىلا هس طقالصأرأ لو ه كساب لصأ هئمعردب هسنن باوملاب عاب قرشلالزاثؤ تنئااخ « ىرطانبسئاتيصنسوحافه أ لاو
 هلوقونمو ىلا هنا ءاثنإ

 ىلدهىعمدناك آر ىن#_ تس ىأر نمىذلا ىمدالا سدل تاغ لدقىفدلو)

 برغلاىقاهتي از ىناعم « ورش ببغثال عمدلامحنأ ( هللاهجر
 هلوقدنمو _ جتلاءاقيهتالاطا ندوح

 ىسصي او مص ناوهو ىسنكظءلف ه ةصددوج ولا لك ىف كتاف
 برضلا كلذ نم ءنئاالاذرسكف « مرادي كير ظاننم اشاتس

 هل رد رانا نحيف سال هلا, تاتعو

 هرسكن غطا فورا هد1ناىفو « هربس لولا فو عيدصتباةااىفو
 لاَ !ننينيدلا لامج يشأ اهذْسأ

 ةدضو هند ما دأو لماما

 نيدلاةعفرو «ةفرو هان دل

 مم - وأ امدقو

 دءاغاناو نياك

 رسكور ادن علل ىك هنوغدو ند

 لااةفرامعملا ىلا لصو ىت-اريثكى عملا اذ بكمل انسنبا دعب سانلا بعالتو
 اروسكوافلا تاق - قعم ىف س ىو

 هدعب رهط ن اىلا هتاسأ ص اعف اهنكسيو هتاعارتخا,ةيرولا فبعالتب كلل |[: نبا لزق

 او>راطتو ىناجلاريصنااوراز ١1+ نيسماوواووهرصاعتو هتاكت مرو اههاغالش حا ردبلا
 ك.قلالواقارولا حا ارسال لق هنا ىتحةيروتلا م-ظن ف مهباقلاو معاذ مس مد-ءاسوا رشك
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رك ذمقدمعبو بب ركنيمن منيب دكت ثم ةظفل م 3
 هب رقع ىحيناىلا بيرقلا مهوباظفا

 ةدراشاةيروتلاد كك اذ نمبلاطلا فرعيني أن هو تلق ك.هءااددارهنا 23
 نيدلاىكرةمال_ءلااذكو اهماسقأو ةامهملاو ميمسقو ةنملاو اهيهءقو ةصئرملا ذي 0

 ىهمدملا هباَّك فرك ذي ) عسيصالا ىأ نبا

 نوكي نأ ىشو +-جولا ىمستو هيي دولا لاق لبرع- 4 نذلا اذهىفعسضوام هباكنا عم

 تا الال_هيوامااق حادا ملكدملا لمعت سوق ني عمله مالكلاا

 #مو عدم 1| ىلا اريسث ءلاه ناقرصدشتلا بحاصامأو ل |

 درر صولا < نادرعذ ىل مو امعاو بار 35 نام:ءمدل اذا قاطد نأ ىب هو اضدأماهيالا

 اهءاسقأ» نءا.عهقالو اهعاونأ ن نماعؤنرب كتل اير

 تعرم :ةيروتلا ف رعت هور نمهداربابت دسعوامتدرأ اذاوأ._ثردقلا ادهىلع

 ريسمدو *« لبلدي ةيع تت هةرطىف بدال ابكر ريسسا اهماسقأو اهعاونا ًاىلعمالك-١!ىف

 مدس او مولضافاارت ذتمدقد_ةو*«لل.صفةعونلا اذ_هةجايدل

 بيرغنكسنءلجأو « اهتاءاحنادرفممئافدب دوتلا باف مراسل 9

 عمدا: هيل ثم طن ني عنا # هيارراغ ىف هن د روحا نم مهريغأو مواهت دروأام لكو اهتاماهمظت

 ةدمصت خبل هن 'هاوةب رودلاق لذاقلا ىضاقاا تاعرت# 3 هنأ س لاو هي رأق ان بد ا

 وذو هريغردصف لت ةتكل مو ةثاط

 اطفالذا تااق د فاق لكو 5 هصخأ تت لهنفانرم !امأ

 رئاطلا ىبلقو همس لاخلاو 5 هغدصةفطعل هدخىف

 دعا .مريغوهوانريصزو ترمدؤ * دعاسم نامزلاواكر تنكر

 دراوملا ف اهكرمش ىفأت ىسناو « براثكةءردرو ف ئحارو

 لاقو ىلسوملا نيدا از ع شا ذخأ اذه نمو

 بهاو_هنامزا تناكواكو «* قريض-كه-وو ىدحو ىل تكد

 براشلر غرو ىجحازو ه ضراع كد_> 0 قضرا 577

 (ى) رة 'ىفارخلكذ « لا جري عالازعلا ناعم
 هلوقءإثمو

 دصا.ةازيلءالرخدباقااو « هتائدو تدرضتف هدتاع و

 درايديد--فاذنمتبرمذو « م-ءانربرح ىفاذن ترلظ ف
 .هفرق هريغركف ىف لت لىتلا هناعارتخا نمو

 هماشهيلعءانشاازان اف ه انماد_دمابرتلا اذهو
 ةماداعةدمدق خيدم نم

 هقالقن ىالق مغ ورأ * نكلو روث:مردلا اذ_هو

 <«ءاجس ىّتفاقو نهءاهب * ىرادسو ىدنت ةضور ىذدو
 ل

 توأاىلاأ حاتنا لهو

 ثو ريهبايؤرالما و

 دال_ءلامث درب لا اذا

 مكتماطمال كتل
 > هدود>و ناماس

 يوت تاطل لا يلغي

 كما

 كءادقتوملانا كئءاذو
 انتآتنا كسضراك ضرار

 تا ما مف سوا مون مت

 ىرا تداعدو ىزاذملا

 0 مدان ضكار برالأ

 ىلا دوثع برو ماظ طوس
 ىد_ها عمط برو 2

 عقلا اذو تاو معلا

 اهءامةمر 2

 اهءامد سوقا

 لعو اهءامذ ةئرإ|

 مرا ىلعو اهءاملاو 0
 دالبلا هيهلت اداعا اها

| 

 أك

4 

 -كثذاو اديد 5 31

 كلهعو اديدح أثر سان :

 قاحا ف اهب رطادت 2 كلا

 اد
 مول هلع دي تانعفلا موب



- || 

 وددص 3
 ”رلادوأ ا اوان

 ع 5 3

 دا اوهيشاو عامأا

 شافو راأ

 راف 0

 ١ ا ٌ 0

 ةددعر 8 مونالو

 ةدعارو فا_صاهق

 هامالإ ا اان

 ءاقسا|

 ةوق

 فدوق ادم

 50 ء|إ٠ تك اك

 ا رو
 !عس عا ءاملا ءامغو

 ءامستاا . ندد 6 ١ [ر

 الا هناعأ ا الإ

 الا ال طق
 0 ل

24 
 0 ا يل

 اهاهدوعشاو ءاطاوشب رو.اقفاىلا اوهمنذلا مهنيرحأتملا نا ىلعامجالا عقواذ واو تلق

 ةئالسرمهءىذلاو هلضاذلا نا لءقو «اهءوؤك اودادأ مياس -ا!قوذلا لأ مماوزامو

 ىلاعت هللا 4 جر هناذ ههرثنو هيظا ىف اتم عدو اعني دةلملا ىلعمدة نو« همهعلهالةيروكاا

 نمو * اباحرزامتاحاساهدموتدعب سانلا لزنا و«اهماحرتس بعأالوط دعب فثك

 ا:-نبادمعسلا ىذاتلا « هرددنارذب كاس ف مظتناو هنعذ خأو «هرمصع ةفالسن م برع“

 تاىلا «اهسامدأ مطر نيكسمفو »* اوس'اكر و د ىلءنيعم<هرمداع نمو وه لزب لوكالا ا

 ناو قارولا حبارم لاك ع اهناهبدةءىف ةطساول او ههنا دمناسرف اور اص ة راح مه دعب 06
 لاذ ادنب نيدلا سم مك هللاو ب.ةذاانب نس-نيدلا ارصانو ىاجلاريصتل اورازلسا نيسملا

 ضب مدل اك ىف ىدغملا نيلاحالصةشلا لاق ر هاظااد نب نيدلا ىت ىذاقلاو

 «مهرصترزأتو ه مه رمعرخأ:ةعاجسمأش اذا ارعس ن٠ءاحو ما دذسالاو ةيدوتا نع ماتا

 «ارعشمل تناكول + ىرء«شلادو مظان لك ه مهرمدحد هدو همدرصف عوذلا اذ_هىنالو

 مد كفتاْيَن ءالحام « ارثاةرثنااوادادءسغلاو اسرطهلناكول عبصلا ى و

 «ديمعءأر عشأا٠ نهيراو+مو<لا ن هأ ميدان نعي دقاق: الا ىفاهريسو ه دماول ااهت ل باش دا

 |نيفاددبو يغني نيدلاربجرمالاوةاح خيش عيش ىراسنال زب زعلا دمع ني دلا فرش رح اا

 فو ف.فدلا ني د_#ت نيدلا سو ىوهلا صار 5 نس نيدلا ىو ىدذلاَو اواو فون[

 ةسعاجب هالؤه عموروكذملا باك ة جابي درخاوا قنيدلا حالص عيشلا لاقو 3211نينيدلا
 فاطلتو * مهرمصعتاوغا مهرثاكدت ىلع م هرامدا ىلعز هذو#_مهرعش دعم هك ذ فرض

 هد٠لدال بمعَتلاف تطرفآد_ةافداأتلا اذ_هىلفقاولا اهي القث الوكالذ دعب هلوقد

 نءوكناطوالة..جو - ناود_ءىوعدولطاباذدو#مانالا نمي مود نمىلع«ماثلاوأأا

 هي ءوهرغالدي روتااىفمالكلان باول اق هنادايلا نءاهرواح

 جشأامالك ىهتنا« نادم اوءار رةثااو اذن سا.ةملاف « ناهربو لل دبى أي هنا عدا ع نمو«

 نال ةلزئعنذلا اذهءالعدئءةب وتلا نأررقتو مدةتدق تلت ىدفصلانيدلا حالم

 اهب تناكنيمدقئاارطاو نا تدثد فو « نيعلا ىلع بهذلا وم« ةغالم !|!ىقاهوع قه نيعلا

 اوةع م-4 |تءقواعر انك «ةدعت ذهل تناك ن وا ماظمدصقتال مظراك ذاوو ةيعت

 ىلا ل_فاغلا نمنب رخأتملا نأمل دقو * مارريغنمةسمراما لوقذذ 5 عا صرع ن

 تءاحاذاف «امتار هن ندالا حاوداىف نووكةاملاو 0 نك ووردت

 نوكي ناالا م-هالا « لمأتملالمالة د روت! !عاونأ ف ال_-:ثا ىلع. هراكفا سارع
 لمأةازريتل سئارعلا هذهناف « لصنتمنلا اذ_هنءهنالوةءفالءاك هنهذ فلس
 لمأتاا حرساذاك 5 باخلاب هسنعتر اول ريغ نماهلطاذاوه باك 1| ادهرود>ن مالا

 8 ميالا هقوذل اهعاونا تاوالح تءّونتو « معا مسام نهداو لكى ىسماو هفرط
 كل -ىاهماسقاو ةب رولا عاونا ندا تءظنو « اد- عون لك !تقلاو مزهلاف.س تدرج

 ولا نم اعوله_تعيدبح رش فرك ذي ىلانيدلا _صزعشأ!ناف « ادقععوتلا اله

 ندا يا ا عيبا كذلا ةيدوتئادح وذ اهماسقاع 0



 7” ندخل

 ماكي لاو ىذرعو ىلام كلم سم قئاقتركساذاو
 هءراضم اض«ىل_ءقزاف هبامتر_صه._ثىذلاوهولاوقالاد-ا ىلءنارءزلاود صالاو

 عاجالافريددلا اذ_هىلءعال_هنانمذ«توكي نأزو<الذواولا تاود نوما ووذد

 لك هىلءو حاصلا ىف ىرهوللا بهذماذهووذاض«واضساض»لاي هنأدغالا زهادتع

 عانق نءاضي !فئدكو ىهتنا نم_هجولا نم نكمم ميص انيمى ةيروتلا كارت اف ردقتلا

 هلوقي ىلا. ذااةغباتلا هرعش فةيرولا

 ا.دإلا كلت ىرخأو حادهلا تهت « ةئاصريغل مشو مامص ل مخ

 حاتفملا ىف كاكسا ادرواو ماهل! نءامهلل كال هتهلوقي ىروو مامقلا امه مامدلايدارا

 ٍبايلا اذه نمبرعال
 اسالمناعطلاب مولع انءلخ 5 اهدعز مجالا لدارط هانا

 نءزياضيا ىلا لمقو تاق ل.ل ا مهدىلءب وك رلانمهو او مهد: مهدلا ىلع لجلايدا ارآ

 ساوونالاق لي وط
 بةدنمنسحلاءاههجو هب همم < ىباة تدتف 1

 ماد_كسالاو ٌديدوَدلا نع ماتللا ضب ىعسألا هاك ىفىدغصانيدلا حال يشل لاف

 مترششاعو بدالا سوك متمطاعو معترك ا ذو مرمضاح نه عاج س اون ىلا تس تنعم

 ىرتحأ !لاقو هةمئلاهياا هلدجأ لممطعبو هةتكستلا هنم حرا ممطعيف
 بذعثو بولةلاف لمت نسما « ةيلمحاشولاةيدفءاروو

 ىهىا اةحولمل!نمنوكي نا لق<هناف لتهلوةىفدهاشلا

 همزاول نممدة:دقو هنعىزوملا دمعبلا ىنءماوهو ةحالملا نهثوكب نا لقد و هيىروملا

 ءاعالا َه ةيفخ ةءابث ودااىف أ هنافءال_علا اوبااماو نسسحلا,ةيلم هلوقنيستلا ةهج ىلع

 ةلوقكو مدقن < فاكنل اوةداقءلا ديد

 لاعثاو نسهل ءاعسا ىترب «هتدرا عملت ءاحىرسفورح

 لاذنا بذك ناو نعال مراكم «ىفالعلا !ىرتفا دل اقدصاذا

 ةعاجلاو بالاى أ نيب هلرشتم اود هسل اهدا هو دعسلاو بالا ىلا نيب كراش مانهدملا

 فوحز تاق نظاا هداىهونظااومالا أن يب كرت ملال او ةعاهجباهدا هو سام! ن
 نيدلا قت 07 7 ١ذ_هنيا ةداقملا ن احدي فوسكمهنا ف-ةتالاضباثدنلا ع

 قيدربسلا

 بدرقلا ىعملاودو ةودعاادك

 اهعش تش !كسمةطقن ٠ اهدخ نمنعالا يناحلاف

 اهع هيسا» نمر دو « انيلاح ادب لأ هدفا موس

 ىلصوملانيدلازع ميشلا لوق ةفارظل وقال فدلثمو
 ىلاح نم بدن تءدشاف « ةماش اهتنسونم تال

 ىلاخ نم يشأ | مع ماهدق « ىرحاماو ءةساو اوذةتلاه

 رصدت 1 3 02 2 2 ال الج 4 زت ك51ل0135:117هلاقطل0 10.1305ناا0005111. ا كشتات هت د هتتح
 رح 4

 هل اود_# لءةال_مااو
 ةيعكلا بروازهو نيعجلا

 فض ادَقل ةيعرلافام رخآ

 ف.سااانو هراقلا
 ةوررئالم هراد نءالاقام

 اهدعرمكمتالو كرك دع

 ثاطامااساكرتل كلما

 هرهشهللرفءذا هرمصت هلا 5

 هرسقأ هقاازع نقر

 ردو هيهأه لنا ىلإ ض -و دو

 هلل ان ضد انو هر:

 هلو> هللا لأسو

 هلوح الملا ةرث_كي و
 هلودفو هويخ لغ-كرمو

 ىوقو هدنأهقلا 3ث

 هعوخ

 هعطقأو هرعت ازعاو 1 00

 هرمهج ههدعط او

 رمظاا اا هضرا هور وأو

 سالاأب قذوااو 1

 1 0 ها

 لبلمجلا نيشان

 هوضاهوديدولا وع

 هوضاخو توما ىلإ ور

 «وززاحورذ_ءز| ١

 واث١

 ا
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 نءاهةمستا.صتررحأالو هلوزهمرمماض لك" الاد_ةذاامو غنماههثزرب ااموة. مو

 ىلاهندق اهب ىد ةملا نيدلا حالص سلا لوقاذه ىلوقدي وياتو» لوقا ريغ ني رخآت ا

 ردانوهام عد ديلا ني دولا نع ماديا ضب ىب يسملا ه.امكح ةحادديىف

 ماهفالا فن عون هناف ما دختسالاو 0 عوتولا
 ا توسلا

 «ما اراا ىبارص نع هد انو دىرمس» 2 فوقولاب فوقلا

 الذةمودغيءاجب كأن هما هدوجو ىغلا ىلع قشيعوت فىطااو كناذاإ_ ءاملاو

 ىردتو ه باطخنا فدو ةغالبلاو هنن مالا ه عراق هن هنأت ان عرقبالو ه عرافهي ده عرئرال يطلاو كبر كن

 ىانا ان ىرئالو ل_هلا اذهىفة_عوهو ىرش نا لافو + تاس ثدحءاخره ىهاناه عر

 دك هثتاهمنشملا لي وأن ىطاعت لعن رعأالو عننأالو بابلا اذهن همفطأ الو قدأن اسبلا

 ىلاعت وق كلذ شنب _هجبأمهنعهقلا ىشر هن : احصص مالكو ل_بو هس ءلءهقنا لسه: مالكوهل بارترطممأ ةراهجر ير

 فاقلاو, "كلذ: نءهزغم س د هدو ىلاعت قط نال دوص ةهري_غوه ىذلا هب ىروملا بي ىقلا ولا[ هب املا تف ةعورت في وو ناك! قرارقةسالااههدحأ ني.ئعم ىلءءاومسالا نال ىو اشرعلا ىلع نجلا ل

 فهو ىهتن ادوكذملا بير ةلانهنعىروىذلا دوصملا د دعيا !ىملاو و كلااوءاليتسال 3 رخااذهو 3

أ نم مهل لمقفردي ىلا هجورخ دن :ع هئيمم ىف لك نيحل سو «سيلعمقلا له ىبنلا لوق قداخلا ةعيلبا موي تام[
 م ن

 فان دارأ »ام نمل اقف لداس 1 /هينأدرب كوالا ىد ب 0 .
اماه لاقي ةهلمقب هنءىروفءامنم نوقول

 هنمو 

 وذ عقو صقاذاف صةد ى اريئاط ماذملالازبال لاق هنأ لسو هلع هللا ىلص ىنلا نءىورا» «(ةلافلتو عشت ناموا

 ها د روت عقو ةظذا ىف دوك,نا اضي ا لةكو صقي ةظفاورت اطدظقل ناس : روثمالكأا محسمأ

 لاةفاذ_هنمىلسو هيلعدلتاىلصىبماا ن ءل5سدقوةردعولا ىفهلع لا ىذرركب فلوق نعةاره م ديلا لملالا

 0 هه قي رطل ىداهبه:ءىروذمالالاىلا ىي دهياداههنءهللا ىذرركب وبادادأ ىنيدهي داه هللا عنصو الس

 امك عممهراكفاو 5 لْز هعشب . دوا امظن نءنيمد دم ارطا او>تناكور-!١!ىفلدلدلاودو نيمهدركو 0

 نانككلا اذعةالو ل لك ىلع منال دصقريغ نماو ةءمهل تعقوام رابكل# لزنعاويلعتمخا َ تدااتعلاة ريو

 هلوقي ىنملا يطلاوا اهااكشا ةلظال- و اهءاط2 تشكن هلواثا ل دقو بكرلا ادهتلداو

 7 تايطصمتالعلا ىل_ءانأكو «. هقكى سلا قراق ببشمغرب
 قاع تناوىسقك ةءفر *« هف.ساتلافسانلاباهرذاك

 ىلاعهلل اهي فيس او امسسنق ناك اسشنالناعمت الفنا اس ديرب
 لاق. نءناكوت تلق روانتلا ندعو رصق دام ءولعمو نييىلا بو نا الج رلان ءهبكروذ

 ةرجنان ءهنقلهمىف موثلكنيدرع لوق ملامةيروتلاءاطغ فشكا نم لو بطلاانانا
 ٍ .طساهطاا املا ماذا ل امف صل ا ناك ةعشءشم

 ا موزع .دربةدشلااتسشلا ف ءاملا نوزذا وناك برعلا نافانمدس ىف انهدعاشا
 وءملاوها د هوانمخماب ارم أ مضاق ىعملاو فو د12فوصول تءنرد هدا اذه ىلع انيض سف

 ىروملادءبلاقعملاو مازدهو مركلان ءةرامعودىذلا“ اذا لة« و هيىروملا بد ر لا

 انيضملافنملوق حاصلا ىف ىردوشلا لوقدار اا هنا ىلوقد دامو مظانلادا صو هن
 انضمسوااديط هب تج صو ءاسلا | هطااح انادارملا نافئشب سدللا- ما ىلع بدأ ةنوهدلا نم
 000 0 77 77بططلللا

 اتاومأ
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 نداازع ميشلا تدبر متيعيدي ف عونلا اذهاومظنل نابمعلاو مل-وهلع هللا بص ىنلاىلا

 ملسو هيلع هلتا ىلص ئذنلا ن نع ه.ذ لوقي هتمءد ديف ىلصوملا

 مدناخأ طعم مطاخ أن دم ه هم ىفساكمناب لي مل

 ' يرومعلل :همازتلالةقرلا كلاسم هنعترعتحا اذا انهرذ هي ىلاعت هلا هجر نيدلازعزيشلا تلق
 هللا ىل_هىننلا نعهيف لوقا ىن» عل داي ثتاطا وهنبب نماربكسص م بعوتساىذإاعوذلا

 سو هيلع

 ةيروآلا

 مدا تيان ساكعاب لسا م »* بحروذو اديبدأو ذور<#

 هتيفافنيكمت وهظافاأ ةقرو تلا اًذه ماصسن !ىف بانطالا ع نءانهل اا نانعت دحدقو

 لعأهتاو كاذنع ء ىئغيامبدالا لهأ نم ءيبلسا قوذلا باصسأ فاصن!ىفنأالع

 (ةيدوتلارك ذ)
 (ىنواذدعي ىلا دةعوىدمج « ةيروتب تلح دقر غلا هفاصوأ)

 محألاو لام ىأرلا ل:
 ردقلاو لاع قو_ا|ىف

 تناامىغأت لامخ ف دط

 حجرحأو هنفشلا انوي

 انكسار ثيحمءارو لج ملكا ناك هريغترهظاوهنرتساذا ةد رووربلتا تي دور دصما منال ى هكا 4 آطحا مالسلاو زا, ةقياطمنماهيرقل ةيعستلا فلو ةيدوتلاو ريبختلاو هسيجوتلاوماهالاهللاقيةيروتلا
 يد زاجمو ةقةدوأ ن ايقيق-ناينعمالا درغماظذا ماكتملارك ذب ديْنأ حالطصالا ق ىعورهظرال .٠ و 9

 نيل ودع ظفالا ةلالدو دمع رخ ٠ الاوةرهاظهملع ظالا ةثالدو بيرقامهدسأ

 سدلو بيرل دي ريهنأ هلهو لوأ عماس لا مهوت فني رقلا ملا هس :ءىروبو دمعبلا عملا
 ىرعملاءالعلا ا لوق كلذلئمواماهيا عونلا ادهىيماذهلجالو كلذك

 طقنل اهريغ مسرلا مويلادب 7 نكيلوءارت < نوذكف رحو

 .:أو فور ارك ذيهسب رزدصدهنال» ادهلا فرح لادوء اربديربهنا مهو تنبلا اداه عسنو

 هريسغدارملاو عماسا ان هذ ىلاالو ار داتا بيرقلا ى_عملاوهانهاذ- هو طّقنأاو مس 100
 همسك نونلا فرحي و ةقانلا فرحارهدا منال بد رقاانهنع ىروملاد.ءبلا ف_هملاوه

 مسالا ديو ةئرلا برض اذا ىأر نم لعافاا مساءارب و اهرومضو اهديوقتف هب 2

 تيلا 3 هىعمو رطملا انا ورادلارثأ مسرلاه وريال فق ذراذاؤل ديالدئم لعافلا

 ريسسا!ىفا مم قفريلو !متر برضد لج رت ن ولثءامانغاو اهنمضأ ةقانتاهذ_هنا
 هذد_هعاقجاو اههمررطملاري_غارادامبموبوقءفرلاوهىلادلا نا مدقتداقو لادريغوهذ

 ن* دايربلا لهب ىلع.وبا
 بطللاىف دنعبلا بر 1

 ليقتستلاذهانمو ديدشلا

 دهشن/تامناوأ هنزاج

 تكرلا ىلا لو هنزانح

 برتلاءاوناك 1ك

 سلي قافذل ارهاط لبر و

 فرعي الوهو بارشلاهئم
 ىلع هيرش فدك هرق

 حوحا ركشلا ىلا كنا لأ ىلاواهتت رب رض ىلا تجاتح املي وة تناكولامنالة قانا !فءض ىلع لملدفاصوالا
 ىَرالا ركسلا ىلا كنم نبدالا قاذ_-لافريسا !ةد ىلع ءءاكلذو هيام راند ىلا هقوشةد-ش عماهبقفرلا

 ىءىلامث هللا نم فنك أ | ف راخزو مهظافلاةوالطو نيرخأ5 !!ة-اسدىلا ةم تئانتيبلا اذهىفةير 0 ارث

 لئاقلا لوتوكتستم توبي
 م نكملو عملا نم ىل> 0 صج غرافك الا.لثمامو

 باكل نا. عأوءارهشلا قاذ_7نمرتأتن مالا ه:ساهم هينتامةب د روتلا ىنءاع ونلا اذهنال
 ةيدوشلا نافبانن م هبا اولخدنأىلابدالا لولس ن-س-ىف ةقاطلا اولذيممناىرمعلو

 فامءباوب اا تي هو نواقلا ف ثم (هرصسو ةينراهالءأو بدالا نوذفىلغأن م
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  5عل ١ 8

 مؤللاهلا تي نك

 ضعي هنسسلا ع ل

 3 الا اماق هسمق تناام

 لاجفءضلانم نملاحلاو
 امفَقلاو لابلابناكم االاو

 سدكلاو لا

2 

 هللاددم_غ سورغغا ماش ا ا ا حا نيدلا خف ىذاقلا

 ىلءعهل تةقوامن كلو ةدعلا هذه. نمرثك أىلا عونلا اذهب هكرتف لل دو ذر

 ىنفاشلا هما ىزرابلا نيد ئرصانلا ىوضاقلا فرشالارقااانالومانتاو .كلْذْن مد
 ريخأ هنأش ىلا عت هلت امظع ةمال_سالا ةسورحملا كل امملا»في رشلاءاشنالا ني واوديحاص
 هنأ اركذو كنلرومت لبق عونلا اذهىفءدلا راشملانيدلا تف ىضاقلاهرثنام ىلءفقو هنأ وللا
 ريسغامظنواناكارثن عونلا اذهب مكرتنمدار ١1نأررقتولوقاامد_ة:دقوةداقعلاة اعف

 ماحسالا لاح ىفالفا ار دكرتلا لهس ظافلالاق.ةر هءقأب ىذلا اوهه.ف زريااوددعل ا ةرثك

 خيش نيدلا فرش ةاضقلا ىضاغانالوم دوثنم مال حسهىف طورشا اءذ_هبعوت-ا نمو
 (سور#امم رب هاج روس) هلوقبد 2 رض هللا دوو ىعفا.شلا ىو !ىزرابلانبامالسالا

 اكار لضاذ! ىضاقلاهملءهدقو بتاكل ادام ها !لوق عونل !!ذ_هىفاضيا تاناغلا نمو

 لاقو (دامعل الع ماد) دصقلا لءدقوروغلا ىلع ضافلا هباجاف (سرفلا كياك الفرس)

 مظعت ىذال ل قف« مظنتن اتدبح أنا تاماقملا فىربرملا

 اساءرملاذا عراو 09 ارعاذا المر صا

 ىلعةلوقملا دهاوشاا نمو هظفإ ظملغب ةفرلا نع ىنادهي هلا ىخعالاضي !مظناا اذ_هو تاق

 رعاشا!لوقمظنا!ىف عونلا اذه
 مهحنم ف ريك دع دامتا ٠ انمإ دعدكررق منيع

 اراننادمنوامالهو « وها لدا هئمدانن هارأ اهتمو

 هبفهمظان بءوت_-اىذلاعونلا اذه ىلع دهاوشلا غلب , نأ عاجالا هيلع عقو ىذلاو
 ىناجتالا ىذاقلا لوةادرك د مدن ىتلا طورمشلا

 مودتهندوملكل هو « لوه لكل مودتهندو»
 (ارانأالالههلالاانارأ) هلاونمىلعتايعيدبلتابأ تد-ن ىذلا تيبلارطسثلاش مو

 عونلا اذه ىلع هتبعيدب ف ىلا انيدلا ىمخجشل!تدبو
 ىرفيكر ديل نك هومراسع .* هلمد نماس# مد نمله

 سكعلاو درطلاناف تنبلا لكأ همظن ىف رو كش ءريغ هلهلفار فغ ىلا نيدلا ىئصخشلا تلق

 لبعسالاميعونلا ادهةموهستناف عونلا مست مزتلم ريسغوهو لوالارطشا|ىفالا هيتآن م

 ةباعؤفدُس * احلة نمئشنمازتلا مدع عموتمبلان 7 اريبك زر سبءو: تست ضاكمنالاب
 تببلان اءالذ نم بعأو هانعمم-هفىلا امي ىدتهأ ةسله شمل لي هتداوءةلظلو ةداّؤعلا

 هلبقىذلاتمااو لس 5 هيلع هللا ىلص ىبملا عدم ىلع قوم

 مثرلا قداصن اسلب همس نع 5 هلك ةاشاا عارذو لثمن د

 هدعبىذلا تدمااو

 مدّلا ىف ساللهرهظءلبقنم « ترهظهنانآىذلا ىنلاوه
 نيمستتملان يملا ني »فرش نمدسب همسو ىبنجأ امه ساكمنالا لد إ الامس. ف

 رم 222222262622022 ووو وبووووبروررربوبو وييريروو ريو مو مسصس 0

 ىلا



 نذل

 | ةقئاللادهاوشل نم نس سادق عيصالا ىنأ نب نيدلاكز ةمالعااتب أر نكلو بددأتلاو |

 كلملا انسب دمعسلا ىضاَقأ الوقعونلا اذهب
 ذلو :

 0 9( 1 1 00 يس هايج 0
 أ 9 - 1 ل 0 ا

 ناو نيرو ا ار
 6 ثورلا مدس: كلديو ةسفاقااقلقو فال_:ئالامدعب و.هلا نمهنءىةناو بي دهتو فالةئاو

 لاهو هناف بيدهتلا
 ثدحاو هعقمنيقرمسلا نر

 هعقر عير. 3 انغا١ ةضورلاهذهاناقذ تحافو »* اهتسحو لاب اريعازآب تهز

 ٍباطحرتالارصت نكن 8 ىلأنا مالكم ى مث !ىغت هلو دي تبمل اري صت بهس:ىلوالا ل "7نيكمتو ة.فاقلا واقرهطظا

 او هللا بصىنلان و .ةلوقي عوناا اذه ىلعهترعيدب ف ىللانيدلا نص يشلا تو ع.يصالا

 دوعلاباطو اعرفوالمإ لو هيلع

 قرولاو مدقلا ف سانلل هروظملبقنم « ترهظنانآ ىذلا ىنااوه
 بلكلا ب را نمقءسا|تامصقزرحأ ن 7 هيفرهظتلالاعونلا اذهدهاوش نءرثك !ل ىنثا ىلوق رركتدق

 0 ىلصوم انيدلازع خيشلا تو متيعيدب ف عونلا اذ هاو [نايسهلا شاع دنيا مالك

 محلل س *ئاردق واردت لي ةلعقا لاو ءهمف لوقي هتمعي ديف
 ٌّ راو مري و كازلا هي دهل#ع لذ * هند ًاوال_هط هيذ ههللاو

 نيسحلا يأ ,ىاهلوز مو هملعهللا لص ىلا نعهمذلوق | ىتمءددب تدب و
 «(ىريسملا مطفْصرب غل ةطوهوهدهمف « امظءهدازدق بيدا بيذهت

 كو هرط لَو رعهللاعادا تن 35 لع بوه لعق لس حوددللاو هو هدأت ن سدح هبرا هيد ن ندم هكربب لهشي تييلااذ- د
 مانت فاك ءاطإو فاح

 باسو ضخ نون. كر ادع
 بتاعنالث ا كملءالر ََّئ

 كم
 دبا ىنداكمالو ذأ 8

 نسنالؤ هل ىلثسن اًداو

 ىرتفدكو تقاصلا

 تيدا اوبيدهءااوهو «-ءاعدهاةودىذااعونلااهاوا عيدبلا عاونان «عاونأ ةرمع

 لابغبالاونيكسقلاو ل. 5 ةااو ميةمااو عونلاة بعت ة ب رودلاو ةلوهسلاو مامصتنالاو

 :: ف نكلو +_-هضومىف عون لك ترك ذلة لاطالا ن فوه االواو ةغلابملاو فالتئالاو
 ملعاهللاو كلذ نءىغي امنا !اذهءااعنم ميل#لاقوذلا باصعا

 (ساكعن الان لم مشيال امرك ذ)

 (مدقلا تبان ساكعتاب لكس مل 0 بحروذواديبداوذور)

 متل ىرئالو كلن ب |١ ىرب ردا هسفرعو لكلا بولس ملك اكسلا هاهو ىو: لاو بولقملا موقداسه-ع ونلا اذه

 اع هدرظك هرطش صكعوأ تديل | سكع نوكين اوهو ساكعنالان لصق بالا .عهنام اق مف

 ساكن الاب يسال ىفامصسنم سيكرت له طاشلالا قمقر نوكبثا هتيباعساكعنالا. لم #ا الام عا عوذلا

 ىذلامالكسلا نمو (ريكت كبرو) (ٌكلفىف لك )زي زعلا باكا ىفهنمءاجو مظنا اورثنلا ىتااح
 رك ةدءلا ىفدازو (ساكبك اس) هناماة ىف ىرب راس ادرو أو (ارم د ضرا) هظفؤاقر

 مالكلا اذه تلق (لذيكا هولا ذا للءؤم لكبذل) لاقناضياةدعلاىفدازو (كي ررح اءاحر

 قازذ_اا ىلع مك نكلو «كعوهدر طىف بكرت ع يده هنالك ة ةدعف ىريرأ اداز ىذلا

 :للاثملا نأ اوزاكتسذو ةذاقمل اقواطب+ همس قوط فاكبتلا نا : ةيقرلا اناصسلا باصعاو

 َى (زح 29)



 . اكاد هنوباَي «ا هل

0 

 3 ملة راتآ خضرا كي
 تدتدقامالا نشل كرز

 رطن» ث بح ىلا ةمهلاهي

 نماطتملف ادحاىرالو

 عضاوتب منا مامغلاىلا
 0 مانالاىلا

 فرشلا رك دنا هيا

 تاس نيدلاوأ هورذي

 ىنحا لعلاو ١ ةهنور ل

 وب قلعتدوملاو 0
 هل" 'اضفاكذه نى رع تعلو

 انتي خوان ذا
 ىدروادلا هةثلاىلا هلو

 3 نءو عديارسش ملا
 اب رشنلا لضينا
 كع لاب اواو ريكو

 مهارأو تولذعب تكا

 تدروو نول ذرب ماع لك

 ليكون مكر ىله كو ةعقز

 »* ةبامسملاث ا نمهمتراك او « اقر ىءملاو ءاقمتر ظفالا لهحاف بشل ١تدراناف
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 ءائعو 0 ماسنلا اج هسانلاعتلاو « قا ارذلا ةعولوه قاوثالا قلقو هن اكلاعجوتو

 ىلعفوتولاو « لاذعلا نممريتلاو «ةعااطااموخأاو « ةعماللاقوريلاو « غاجلا

 همازع زن مبهرأو ه هسانمرهظأو © هيقانمرهشأف دس حدم ف تذخأ اذاو «لالطالا

 هيدرلاةراءعلاب كرعثني_ثت ثننأ كاراو ىفاهملا نملوهجلارذ او « همراكمىف بغرو
 طاش كناكنكو *« مالك ا!فيلأت ىف ىناعملاو ظاذلالا نيب بسانو « هينشولا ظافلالاو

 تنأوالا لمعتالوك -غ:حرةرصضلا كل ضراعاذاو 0 ماسجالاريداةم ىلءبا.ثلار دق

 نآلاملا "هل-أو مظنلا نس ىلع نيا منةو مشل انافةوشبالا مظننالو بلقلا غداف

 د نار هدصقاةءاملعلا نسا فنيضاملاراعشان رم فقاسأا-؟ َك رعشربم هذ

 رير تب ىهمسملا هياك فى ع بصالا ىلا ننيدلاكزةمالسعلا درو او 5 مات ىلا ةمسصو تهتنا

 قلاللاو هام اهمترغشاف بودأتلاو بيذهتا عون ىلءاضيااهدروا هسسف:ل ةيصورمم تلا

 لمق ىنعملا لصحت نأ لما امخوا نءلئاس | ىلهعلا ف بغارلا اهيا كل شا هاو او لالا
 لاف عم_صالا نايا لاق ئانيهذءاذ_هو تلقتاسالا لية ىفاوقلاوم-ظنلا ف عورشلا
 لهسااولذرلانود لزالا مالكا خوتودودةمىورو صوص#ن زو ىلءرطاخلا هركتالو

 ارثنالو اهظنلمعتالو ندّمسملا نود ن .سملاو ءركسنملاَنود بذءااو بءصأ!ثود

 ت+اهبقفراذا عساني رطاوفلاو س._سخهعمسفالاو لدلق هعمريثكلاا ناقىلاملا دنع

 اكفالا جيان ناق ضرعت ةدئاف لك دءقو يسن ىهم لك بتك

 تدص اهيلعراركتلا#فطع:تملناو تدنوتدرشاهدق:لنافرطاا لو قريل اةعلك
 رعءاشا لاق دة هءاعنيعدا م رعشلابمرتلاو

 رامذمرعشلالوةلءانغلات ا « هلئاقتنك امارهشلانغت
 ىلءرعد_ةالاك هناقدزرفلا نءىوراك انامزرعشلا هءاعىدعدورعانشاارطاخ لكي دقو

 هكرئاق كلذك ناك اذا واد اوال وق أ نأن ٠ "ل ءنوها ىسارمذ ا نمسرض عاقو نامز

 تاهل مط سارثك اذإو

 قسناانس-خ وبو ظافلالاريسةنوىناعملاد.ةءتوكاناواعوط كلا داةني واوفع كلمتان ىّتح
 حرخمالو بيذهتلادواعو قمل ارركو ض»:قانءاناذخا هضعن كمالك نوكمل بيدها دن

 عونلان مدار ااوهىرهعا اذهو تاقىبمي* ءدارظن !١ناعماودةنل|ق.قدتدعبالا هّمظنام كَ

 قدزرةا!لوةك ال يددامأ او بيذهتاا عون نءاه-رمش ىف نحن ىذلا
 هيراقيهونأ جهماوا « اكلمالا سائا!قيلئمامو

 ىفنريسخأتلاو يدا اماو كاملا دب ءنب ماشه لاش ىوزخملا ماش نيميهاربا ارباح ودا ناف
 كزلشو هوبا هماود|اكاممالا هب راقي ىنس اما | ىفن]_مماموهريد_ةنناف ت تديااهلمءامو هلوق

 هني ىذلا دمقعتلاوهىرمعل اذهوددج لو قهي ز < ناكو هوباهماوناهلوقىفدبقعتلا قدرط

 ىلءاوعج-ا نييعيدملا ناىلوقمدةندقو نبق كاد مرهانرر ةىذلا بردأتلاو بيذهتلا نيبو

 روظءادهاودلات هرمصتخ اف مقنم مالك لكي ف صو ناله#.هذعيد هاش ساع وغلا اذهنا

 بيذهتلا فدعا عوناا اذه تامعي دا !ماظأ نم قيس !تايسدقزرحأ نملمأتملل

 تندامناو



51 

 ( ماتم ريغ ةطوهو هدهمف « امظعهدار دقو بيدا تدق

 2 قم مالك كوي فصو هنال «هذغا دهاش هلاوررقام بودأتلاو بيذ- ماا عوب

 امتع ا هحشتو ه..د متى عورشلاو لعدم: مالكا !ىفرظنلاد دادرتنعةرامعوهو

 لكشبامهغشكو هحال_صانوهّيام حالصاو «ؤذح يش ام فذ و هريسغت ي<امرسغت و

 ظملع نم ةقرلا عساضم نءىفامتإامحارطاو ناعم نمفديامرب ردو هيارغاوه م رغنم

 «:ةالس قءقر برطلا ىلع عامسال !فشرتو ةدغالبءامم قس د دملا سو ثقرسدنلهظافلإ

 ةركييمريغ ناعم تناك ناو هتبنر تاع متنلارانو ذم بذهملا افودومناك اذامالكلا ناف

 مدقالاادهرشأتو رخآتملا اذه مدعتولو |اغرع ةملكل !مدخ عضو تاع هم لع .ةمالك لكو

 حضناولوا ةظفالا هذ - هتذذحوإو أ اذكبف صولا اذهل مكس: وأ اذكب رمقتلا اذه مةزاوا

 مالك. ١ كلذ نادح نبأ ىنءملاون-سحا مالك- !!ناكل باطملا ١ 1 اذه

 بددهتلاو قسلابافور_عم ى اس ىلا نب رهز ناكو بيدأتل او بيذهتلا اعو كالسىف ماظن مريع

 اه ران رهن هلي رستم ١ اهثي اك هنا لسقتاماو للا , فرعتدئاصقهلو

 ره ىف ةدمصقلا لمعي ناك هنا ىورب ورهثا ةءبرا هتلسق :ا.!ع ىلع ءاهط هرهذ ورود !ةعب راف

 رع مامال ١ناك ١ذهلو ىدهنم طقساسإف هنامرحالوارهشرمشع دا ىف اميلي واهعقميو

 نملوعفل ارئاس ىلعه مدّة دّقنلا فهم دقو لهل اى هئاالج عمد_:ءهللا ىذرباطخلا نب |

 هلوتي بهذوتلا ىلا ماستون ارا | ام رس
 بايللاةعقردوسا لء الاو » جدلاف بدها اركتااةْيااهذخ

 نوكمف تاكراطا نكستو تاوصالا سف أد متلءللا نوكل قطة

 ل الا طسو اسال رقل اءاةصورطاخل اولا لقص هم ب ذولا[ صواعت ته بمفركشلا

 صو ءاذ غل | ل" اهيلع هفخو مولا ن نءاوطسق ل: دعبةحارلان ءاهظ-ت د أدق سفالاو

 ىلع فيلأتلا ف لمالا طسواومدقامواطس:مفدااتلا: اهلقواحرشن ءاهرد_دصراصو مهذ

 نوكراملالا ةحارلان 5 اهمهسؤسفتلادخاو اذا هنود وول اهقو نست

 عُسشتو تاكرا اس رو تاوصالا مم عاعبداو قطانل!ناو.ملا رثكاهاش ان مدندلا

 هانرك ذامملاخلدالا طسوو باتا !لغمشي د وركفلا مسةني كلذ نودبو ءاوضالا عئالطب ءالطظلا

 ةروك ذا لغاوشلا نماهويفاسا نيفر املا نءالداع ىبالادركفلا بيذهتمامتوباصخ اذهلو

 تكور فشلا عود قنا هج تنك لاكي -ءاشلا ىرتكاا ةدامعىان «تاّقثلا 2

 تداصق ىت>باضتقا ءوجووذخأ ليه: ىلءهاتفقو نك ! لو مياس عيبطمملا همة عجرا

 تاهوال اري م ةدامعاب ال لاقتام لو اناكتف هءلعه ذي رهن تلكم اوهبلا تءطةناوماعانا

 -اامو هّمّومط

 نائالا دصقاذا تاقدالا ىفةداعلا نالاعاو موهغلانمرةدص موممهل !لءاق تنا و

 نمائهظح تدق نوكست سةنا! نا كلذورصسلا تقوراةةنا هلظفحو أ ئش فياأت

 ةنحدالاو 5 ةرعال ارثك ١ نماذصو ه ءاذغلالةثامعفخو مولان هاهطسقو د ارلا

 تعءرشاذاو مئاهلا تنغنو » ماسغلاتقرو 30 م-غامغلا تنكسو -. ءاوهلا مس

 « هئاعمحاضياىفدهتجاو ٠ همضئرج ىذلا هرامضمءانغلاتافر .تلانفتفلألا ف

 طمطبو هثيدح شتشيو

 هعورأ حرر هلودأ

 هرلأي ل ةءلل ١تاو

 فارس انولآب الو افال_خ

 ربر مدا بدنصإ ىلجر انءاج
 شرفيو ريراا بس و

 ريبعلا ضودمو ريصابا
 الفير هسعارب 1

 ريعدلا تانقي ناكص
 بكرو ربعيلا ىدورعد و

 ريغصلا ملكي و ريجلا
 لكاؤيو رقفلا سلاو
 دك اه قررا
 ةرمشعلا نسحب لناو اذه
 هيشأأو ىأرلا ل-هعلو

 اذهو ةمامالا كل ذو

 ظعتي ىرصيلا نسحلا
 هكم لرقم سد و ىرديلاهب

 ةشئأع لوقتو ىتعلا
 هل اق ىلا ماكت اذا هناك

 4لاقفهءقذاالوقيامل حر
 تأر لهو !هيةسكةلاهاف
 اسهيقف هب ناقل هلا

 الا ال_ةمزيشلادبأامو

 ردوشنااوروسنا !ب>اص

 لو ةء٠دعن ىلع ثيدحلاو

 لوم هذعض للعرب لاو

 ريخلاةدهع ىوارلا ىلءو

 ةراف>ورلالا كرد نامذو

 0 ّجثيدحلا

 هلزخم ل رو واق . نم

 تعروسلان ا لويقلا نم
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 مط لاذ | بد هينا « لزتم لكى نوءلاتاتفّناك ريهز لوةءلث و

 ء' مالو نتث لئذلا هلوةةف هلا ةدابزو ع :كاهلوقىلا ت17 قلاع حا مالكن
 يعتاد 0 ل ا ا ا جيغا عدم ةفاق آلآ

 ةداررو انؤلا ند اوقىلا همالك قسوه” اريدر لوق ىعمو نسا لا ندا مذام بدالا قاد وأ اع

 'لاذامو ىمدالاهررقام ىلع اهن:ا:هاهرك ذاان او ةمب رغةمميدب ةتكنآ ريف مط لهلوة ىف ىندملا 1 ١ 3 1 ١ دس ]مش م-مداص

 لاقو دوس طقن هسفو رجا بحدر غرك امفا اواذ ةلا ب2 نوعلان متةةنامه.شاريهز ناالا

 امه اذقلا بحن روك, تأدارأ مطع ملهم عم ماعد عيريهز لاف لف ب اعلا بدع وه ءارقأا

 1 -ةاو ريب اريرتب ىهسملا هياكى عمبصالا لأن با لافتوةرجلاريغنولهلر ىلظ يظرمسك ذا هنال
 ىولعل ايطابطتال وب ةاغي ١ قزتعمل نبا نسحأ

 للا هعوم نذذو 5 اود هننب ولي مناف :

 ىف ةيفاقلاب ناسيتالال_,قمتمالكلاو للا هعوْب نو لاف ن أب ةااسلا ىلع ل هناف
 نيعيدبلاقافتا عقوىذلاو دان د-ىفةدازب لءْضمَدا | ىلا 4قدرطالذا نهمتدافا اهب

 رخص تخاءاسنملا لوقغلإ ؛اوبايلا كاك #هىف عقوام مظعا 1

 رانهسأرف لع هناك 34 هندادهلا تال اردنا و

 نر ارامل هوا ولت نكت لهنا ناهتو و هنقلعلا نود زفات بلا راعي سمن ناف

 رعلاب هييدشت ٌض رثلو ييقن :اذهو سانلاة-أ اهب عأي هداعج ىتد ساما !لاهد هيمي نأ اميخال

 عونلااذ_هالثمأن مى واران ةسأر ىف تاه> ىت> ةيادهااب فو ردملا عفترملا لبجلاودو

 كدلصقا نمىزرخاملالوقنب رخأتملاو هس

 ىداؤن نيا واها تاقف فرت * هوه كفرط مرا داوفىفانا

 رخ الالوقهل مو
 رينا ىدنع تل اعف ٌلاوهىلع « اهاتلت» ىع»ج ضن د تءدق)

 م ل ءهيف لوي ه2.هدديى ىلا نيدلا ىدعشأ !تاءو

 ّعةكمريغ كم هاير بمطو ه راش مرير ديدأ ص نأك

 مهتمعيدبؤ عوأل اذه اومظنامنا.هعلا و وعكس ريغ 2 لا قدعشلاعملاغيالا

 ةقيلخابل-رلاة فرع عركي

 لاذ كيهتلا فلا ل لاقهتلا

 لاه مم دواد هللا ى

 ل لاقهقا لوسي ةدل 5

 لاقت دوقفألام ل
 هتلالوسر ةقل ءاخاب

 ردو لوةناكل فا لا:

 لاق لوطي سهالا اذه

 م اناو

 ىرهعأو تاصوملاريإو

 لوسرةما اركب كوأل اعلا

 نءيلسوهءاعهلتاىل هت
 اعلان ااذها« كمر

 سردبو ةموس ندد

 4م

 م عج ىهمصعلا هلوق

 هعالا
 م ) موماقلا ىف و

 لو هيلع هللا ىلصىنلان ءهمش لود 0 يما 0 0 فاملوعولاو هامل : . 
 - | ب ١ ٠

 مدعلا عمافوخ اكو ١قتلاغواو ه ةرباطراطقالا ىفهيداعات 1 3 انا عارذ
 هلوق هماعدعبا دن از ىعم هش ىفداقإىذأ!لاغيالا نا هحرمشش ىفهلهتئار ةْغنبداازع شلا لاف - هءاود

 لعأ هاو ىلاوعلافخرفتىتلادو.طلا نه حراولا ى ءمصعلا نارك ذو مدعلا عماف وح
 ىلوق, لو هيلعمتنا ىلص ىلا ىلا هيفريشا قيعبدي بدو

 مرصتمريغدو مانالا بح د« 17 هيل لاغياريسا!ىف دوه

 م :.ريخُنلا ذدعب تقام دوب مانالابحلابو هملعهقنا ىلم هنعىلوقدحلا بن +: | ىتد عك

 اندلا "المو قسد سعاوق ماه أ ام هما ةدابز نمر هظ لسو ه. اء هللا لص ىبتلادوىلاةراشا

 ءأهتلاوةيويثلا تاصلان تاع ةديم

 (بيدآتلاو بيذهتلاركذ)

 بيدأتلاو بي ذهلا |
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 سو هما هللا ىلص

 مآسلاو نملاناطهلانيشيالو ٠ ادبا هبا نءريذلا نبال

 هحرمش ىف لو وطتلا نءىغت ل سو هن اعسشا ل سهسودم 0 دباااذهن سانا هلوقأ ىذلا

 لئاقا!لوةبانه هة-ًاامو حاضباد ةدايزملا ارق هم ع وئااذ>امةلوه-و

 ارمقاافرعبال هك اىلعالا * د ىلع ىغالذت هرهطظ دقو

 ناقلات
 (مرصنمريغدو مانالاا مح « مكوهماالاغي اريسلا ىفدوعلل)

 اذ-هأو ةعرسهد هقذياعخلباذاريسا!قلغوا لاي هناقرع سل !لاغيلا نمذوخأءعولا اذه

 رغاىلا ىسهتنا اذارعاش ااوأم ا كلذ عمو تببلا هلا لاغبارعسا اف دودلل تاق

 رعاشلاو املكشملا ناك ذا غم لو اهئاز عمدت” رةتاعوأ ةدصت حرت نينار لا

 لاغيالا

 رقفلا رساف نيدإاو

 لعا رهدلادب ىف ةمعتلاو

 لوالل هيعسل مسي هللا

 رخ اللو ءاضوأ ازوز
 1 *جلم ةعاشب
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 0 هع رداع حوت اذهو د٠1 نءةدابز ىلا همفهدا ىه غابو هيفذخاوهىذلا ىؤءملاد-ز واه دق

 َّ 00 هده ادق همم .فاقيى أي نأ لبق هماعي هش قهمر ءاش ثاالمكت4ناوهلاكنانهرمسضو هما

 أهم ملكدماو مكحمأو ةمرلاىذلوةكتسبا | ىيعم ىلعادئاز ىئعماهيدافأ ١ اره مالكل ا نوكما اهبنامنالادارا

 لساسملا# ءادرلاق ال اك امور 0 لأساو ةءمران آف سدعلافق
 فأمامالا : 0 :

 همني لاوس بدلا 00 2 و هدعب ىذلا ثديل ا ىف عم :«تلذكو١ دئاز عما ميدافأ اهيلا جاتحا لم ةيفاقلا لية همالك ف
 مشا 0 لدفملا ناب ا ديد ةك اعومد 0 اهلا اوس ءاعىد<ىتلان اغا 1
 ءاضراعالا 0ك ىناك اهبتأيزولو دئاز ىعمديفبامى أفةيفاقلاىلا جاتو نامل ديدنك لوب همالك متهناف

 مدقتدقو 2 لضافللا هاش لا لوةكهمقسف حاد 2 ىلا أي مب مَمْلا نا ميقتلا و لاغيالا نيب قرفلاو ىهتنالسحإ
 لصال 0 هارب ثءحالو* نو

 هللاناتايطاغ اءز_ -هق

 ةووتلا ميلظعتل مج ىلا
 ءاعد اول هدتال لاو 0 22

 مكّسعن» اعدك مكس لو كرا

 لارا تخبل 6 ١

 تدر ةمامالاتءايو

 بضاوةا!فو.ءاءاوراغ» هوطعدو © مهتمقلس ا لبقيلاذا سانأ

 ه1 .ةيوالاك هديزيف ماشا ا ىندملا ىلءالا دربال لا غبالاو صقان هوامءد و هلوق نودي ىعااناف

 نكلوزع الام دان م لكمظتني نأ داكي بذاك لمهكتل او لاغيالا نيبث أ رم يعافادو نعم
 ىلءاو دمشةساو سان هلا وللا ةروراجةاام ةمادقرلا اومسد5سانا| تدأ ار

 نان نوئقول مودا اك هللا نمن س-أن هو نوغببةلهاسملا مك اىلاعت ةوقب لاشيالا
 ةئيرقلا يدامات "ل داقىلا مالكا جاما مث امك هللا نه هنأ ن هو ىلاعت هلوقب متمالكلا

 اللة

 1 5 ةماركلا هيلا هعنءلدهأثا| اذه نمهةح )مك! بلطول ىرهعلو تلق ادئاز ىعمدافأ ابق ألف كوالا
 ةوقب ةىمملانأف ني رب دماولو اذاءاعدلا مصل ا عميالو ىلاعث هلوقهلثمو ماسلا قوذلا

 هللالوسر د ةلخا ركب ||| ىلاعت

 نءئحدقونيربدءاولو اذا لاقفءزص اذلانمالكلا ماعا لع هو دارا مم ءاعدلا مهأا عمسالو
 راعش ةفال_للا اهننا لع

 اريكسص هلغذاب هلهعف سسالا ىنءما ىلا أي ىذلا لاق سانلارعشا نم لئسدنا ىجوصالا

 متافلاو حن لاق:نموحن هلل قف ادئاز ىنعمدافأ ايلا جاتاناف ةيفاقلا لبق همالكىضةنيو
 لاق ثء-سدّةلاءهاوهو ىناعملا ب اوبال

 عنب 1ئذلا' عر انلخرأو"م انئابخ لوس -ولا نومعتاك ١

 َّح اذن



 ةودرا
 وللا هجر ل ذا ا

 مجسشاا ىف 7
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 عاجلا هملعو ةَدِب' هل 5_ملا ىف 1نطامااو لاق الا 5 ىامااكل اارهاظ نافاف انا ساخاا

 ىّكر س ا مءنب ١ ن 0 رب يبل لك عبمالا نياك نب رسم ا

 هتلمأت اذا هبادعان لأ ىلا هاقتدمعلا فو. ترب ارَرقىذإادلاو داذحهو اههتعهللا

 ريهز لوب هملعد وثتساواب اعلا هر هاظوامفن هذ خطاب تدحو

 ركشمريغاهبقورعمو ىلع ه
 نمت ًارامفطا او د سؤ دمسدواهأ س دن أن نطابلا فدا هوا د.صورهالا ىف! وا تدثاف

 دماولانب نبل-هلوق هبا عانئ ثلا أى ءاعونلااذهدهاوش

 لكلا ن -هميع هبعالو س هك رذمو هيد بءطلا قيعيال

 لوقرلثمواةاطملعكلاو بطل ىنندارملاو ركل لا حمو بطل ىنبءىنثمالكلا رهاظناف
 ىناملابمطا | ىلأ

 اهدمصو ديال الخضرا

 ب.جاواسا غممالو مالك !١غذم « اهبنذرعام ةالثءايطظ ىدفا

 2 ءأا تالمق- ص نهك اروأ 351 "كلام ماحلان منزربالو

 ماجلامد_عمالكملا نطابفدارملاو تائمهلا كل ىلءماسملا نم نهزورب مدعمالكلا رهاظف
 ةمراوذل لاه اذهاوةالفلا» ءامظك تاس س رعن مناف اًقاطم

 اند لل ان كسا ىالمل #*# الن 1 عاسلا تاسظأ هلئاب

 نيدلا 00 رطل لاب مسار 1 د_طقااو

 هتلعهللا لس سىئلان ءهمضلوةي هباعانْئثلا أى ىقءاعوت رك ه ىلع هة.عيدب ف ىلآ ا

 ملسو

 مرش 0 ديا 5 0 0

 0 00 ممم نس 0 كلذ 500

 عوالااذهاومظأي )نايمعلاو كِل قون لاو مركلا ىفل_بو هم اعهللا ىلصىذ ا ماقم ثاف

 ملسو هماعهلنا ىلص ىذا ن ءهيقلوديالهللار ةغنيدلازع مشا !تدبو مهيعيدبف

 ملابر هدلاه.5تدقاعوالا »* ىف عبدملا باعابامد فا

 ةدسحاوةرابع ىلعهد_حىفاودراو عدلا مبباشمناقعونلا' 2مم ىاعت هل رم د تيباااًذه

 همالكر ءاطظق أسثماكلملاتب ؛نآود هناا ىشااىأ اولاف عسسجلا لب فرم 2

 اذ ىلءاودرو أو« ثا ىذااود ترق مالكلا ن نط تا اعمل وهام ىف قلد

 دعس لواعا دز عون :لاتداز نااهب هرعشاادهاو لاو مظعلا ن 1 ارةااد»اوش نم مدةتام

 عونلااذ درب رق: ىلا ةداقعل اهذه ةِلْظىفا مب ىطتسا ةماهلهلنارذءني دار رءويشلا تدب

 ميدل !باجابمذلا ىنناملاق دق ا ذملا تيمااىف

 لل« ذىذلا لة ىفعملا كلذ ىلءل_تلاب رهدلاا دقاعد قلبو هيلع هللا ىل_صىنناان ءاكوالا مي رك
 مظالا فهدا مهام تاءاشاهعمجتي ريا با.سالاقلصالاو ههناقدو#لا لوقلا 3 م

 ىذا ن نءه-.فلوقاىتمءيدبتسبو لأ هقلاو هباجصانئشأ | ىفأ ردم د سانباالو حرمشلا ىفالو
 رك او تب او 2 ا 2 ا

 ىل»



 < 1ا/

 لانطخ تاذ امءاكنطمتألو « ةراغل اداوس بكرآ/ىناك
 لانداد_ءهبدركىّرك ىلمخ « لقألو ”ىورلاقزلاامسأ)و

 ىرما ىلع دة ::|أم مدد ةفدكتاحنمب ومان لع زازيلا نا مدتاريمالا هيأ ىنتملا لاقذ

 لؤالاوهو د_-او تس ىف ةذللابةءاصشلا نرقي نابحأ سيقلا أسه١ناف ”ىلءو سدقلا
 كيناو ىرعثالوا يف عودتالأ كلن اىلا .هتهةوقوهوزيز علا باَكَسلا ىفاذ_ه ل: عقودتو

 سلا لالظتسالاو عيشلا,ىرلاة.سا:مهبف عارم ىلاعت هناف ىحذنالواسيفأ ظنال
 هنانغتسا مدعو هملانا الا ةجاسىف عمال سدالا ةمسانمىعار لو ةعقتملا عون لمص ىف
 نءىبنتملا باوجاماو تاقعسشلاو سدللا نيعباتام_منوك ىفىرالالافتسالا ةبسان هو هذع

 سدقلاىرهالوق
 لاخل+ تاذا.ءاك نط.:ألو « ةراغل اداود بكرألىناك

 نيدلا فص غيسشا|تدب ومدةئدقو ةبااعل عيدبلا عاونأن معونوهو هن.::نانتفالاو وذ
 هلوتعونلا اذه ىلع هد.هد ديف ىلإ ا

 مظمنمخرلا ناس حيو ضو 5 راتنم ه.لارارغيدرفمن م

 اهلاص نكي مناو هءون ىلءادهاش نوكي نأ ميدل تدبن مدار ا نادل وةاارارك-:رثك دق

 حلاهريغان» ىلا -!نيدلا ىصزيسشلاتدبو عونا كالذ ىلعهيداهشتسالا عدن مدير وملل
 ناءمعل اوقوذلا عقاومنءهانهمحاضيابحو :دةءىذلاوهديرهأل ه-الص مدعودب رمتأل

 ىلا نع همذ لوةر هدمه ديف ىل دوما نيدل ارءويشل اتدبو مهتميدب ف عونا اًدهاومظنام

 مو هيلع هلت ا ىلص
 مخرلاك ”ى زاملاس هش امىلدلل «٠ ائاتئاادعلاو يد<!نيمنعموذ

 تزن ىن_عماموئمىل مضي نأ ىلعاميفركسفا !ترعت !ةداةعل اة د ثا نيدنعملا نيه تا تلق
 ملو هملءهللا ىلص ىذا! نع همن لوقأ ىتيعيدب تيبو لعاهللاو الذ نع

 م-ظعا نيدااواطعل !ففلأ: « ادينيشعملا,هلديد_ثلهس
 قوذلا ىف عقواو عدب أهنوكلا ىناثا !برضل !كل -فموظمىتيعيدب تدب ن'ىلوق مد-ةنا دقو
 روظيو م(الياماهم.ثرةفزيمتالمو فهم ىلعمالكلا لةثينأوهولوالا ب رضلا نم
 ىله هن دش وةمءالملا:ذ مم هانوءاطعل اباهتنر قاس و هيلعللا ىلص ىلا هل وه سفن له هنارتقاب

 كالذي ب اَكَلا صندرو دقو نارقفرمشو ةءءالما ب مرك اف همظعل نيدلاداهتنرق ل_و هءاعهتلا
 مظعال ةيفاقلا ىف ىلوقو مهب ءاج ررافكلا ىلءءادْمأ هءمنيذلاو هلال وسرد 2 ىلا هتهلوق ىف

 ملعاهتاونيكلقلا ةياعفنيدالةدشلا تويثدعب

 (هباجيائشلا فنركذ)
 مأسلاونملاناطعلانيشدالو هه اديأ هبايا نسريملا ىتنيال

 ىئااوازا# هيسن هودام م وهمالكر هاظىف أمس ماكستملا تدثي ناوه هيا انئشا!ىفأ

 نافعاطي ع-.ةالو مي نمنيلاظالامىلاعت لوقكم_ةنثا ىذلاو» ةءق.ةح مالكا نطابف
 نولأ سي الىلاعت هاوةكواةلاعم عسفشل اىنذدا رملاو* اعمذا!نمعاطىذلا ىفأ مالك ل ارهاظ

 هبابشةقتا محرلذناا وبا
 هياوث لزجأو هنا م نحاو

 م ممل نبذ
 جئاقس نمهصتفس ىلا ريتو
 تووهش اهلموعترخ الا
 اهعطسصدو اناصرانلا

 ىلء اهقفالو ازا 4

 از اوس دصها ط ارصلا
 ازاقم هيطعتلا همدقيو

 اهل اصيان اةيكمانالف نطاو
 كالو اهلامحا ىف

 كلذ ىلع سفا.ال زن يشا انا
 داولاو حلاندلا طرشلا

 هيلا هتجاع لهيامب تاشفلا
 جتافلا ىنعمامو لوي هءفاكاو

 فأي ناكال_برناءائهرو

 ملسو هيلع هللا ىلص حينا !ىل
 تامص.ةء ةلعا لو

 لات هدو امونءءاف
 لعفأَم هءاع هللا د ىبثا|

 لحرلا ىف نتصمتعلا اود
 هيرثأ سا هللاثا اكو
 الأ مالسا!ه-ءلعل اذ

 مجاوب أن مانا أمال اثلر
 هصعي كنبات ارالاةّدلا



 (ىعملاعم نعمل فالا)

 راغت ةفئاط لكو اهطابر

 علمي هليدتو اهعزب هللا
 ءانأ. :,ت<ادوهلال اوقت اهلع

 ارسا هئروو هل. ا و هللا

 ةوفس|م ماكراصتلاعدتو

 ا هليجنا لجو ل. ٍِ
 كلوقتو هلل ياخ رتب

 ىك-ءسوجملاو هلشاكمع
 هل هن نءةرئاوهل ميس ل

 هلزات لج هقا ذم نذو
 دود:هوأو هلوأت» ءالعلاو

 "نياك دوجالوجوركلا

 فرعأ ىلارشنالو كفا

 ّّ . ىدودت الو با

 نوه مل-.ءالو هتص

 الو هني كمن غلي اهفدنا
 نيد ىألاه 5 للنف

 بهدم ىأىلاو هعصانت

 ىأر كل 20

 هحوعمو سائلا نيش ِ

 ريد لامر
0 
 *(ماحنيدهت كا لاهور

 ا
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 اهم رقتول 00 وم هفاهولغو ى ولا عدلابد وجول !ترطعتيبلا اذه تاعفن

 نيدلاىئ ىئص يشل اتدب ىلع مدقمىدنعتبباا اًدهوداك لوقاالو قالا تاضقز رخال

 هتقروهماصسأا عمي دملا سجن ههبكرو# ىيديلا عونلا ةيعسشب همازتاالناممعلا تدب و

 نوه جل عاق الط للا نسف لوقا ئيعيد تو
 موصل لف )ليال اوداعو « ىرسقابطلا عما ىلاّقلغالب

 ىله”ىبنل اريغف ناك ول هنافّواغ لك ةيوينلا مادا كل-ىف هءاظتانهدذع صخر ىلا اذه
 ايها تكلا ىلا ىدَز وذ |مماف هريغىلا همي سأ ن نمهقلاذوهوةداعوالةءلادكسا ليو هيلع ها

 ولغال» ,عونلا انه مظند:ءىلوتو القنوالقعهيلع قفدم مو هيلع هللا لص ىبنلا ىف هرعودحو

 وجرتفةيوبثلا عادا تاصالخ نيكل اذهوبدالا كول قيرطملعلا اذه بلاط معي

 مع هللاو لو هلع هللا لس هود ةدكرب انلهش:نآهننا

 (ىنعملا عمئسعملا فال ارك ذ)
 مظءالنيدلا اواطعلاففاأت « اديني شل ايل ديه لهس)

 0 وه حالططدالاىفلوالاف ناب يللا عمم فالتت اودو عونلا اذه
 لوب هماءاود مشتساو متالاابهنرقف هفالخ رخ الاو المامهد انا ىهأ هءم ىعم ىلع

 ىبد 1 بطل !ىنا

 لد ملا فرار + ةرااط ”ىردكلا عمهم برعلاف

 لهسسلا ىف هلوزن م_همتالي هنالبرعلا عمىر دكا اطل | ةيسان ملوالا ىنسملاة ب وة7تااولاقو
 شطعلا هدازاذاالا نارمعلا برةيالو هماهملا سن أت سدو نارمعلا نمرشرو ضرالا نم
 هكثاانةنو رعملا عضا وملا ف لزنتو لاما نكستاملا مورلا عملا ٌةيسانم وربلاىفءاملالقو

 هب له هنارتقالاماه مب نرخ هلنيثال_هو ى_هم ىلع مالكل لود ناوهىئاثلا برغضااو

 اضراىنّملا بمطلا ىأل وب ىناثلا برضل اذ د ىلعاو دش او
 مانودو ىدرلان تحف كناك 3 تعقاول كم توما قامو ت دقو

 مس مان كر ةوحاضو كه-وو ه ةعزدىلكتحلاطرلاكَرَع

 ننهالالا بترا اكالذ راةخاامو نيرد_داانمالك الد نيسييلا نءلك زنا اولاهو

 هلرّرقاذوا وبطعلا ماقمىفةءالساا لمة مئانوه وىدرلا نف-ىفكناك هلوةنااه_هد>ا

 لاحىف هناينل اّوةمهلعج نم بسن أك الهلارهمق هر اص ىلععطقي عسضومىءامءااو فوقولا
 جداا فصو نعمان رغثو حاضو كه جوو هلوقب مما ريخأ: فنا ىناثلاو للاطدالا ةعزه
 ىناشا برضا !ناىرهعاوميد_ةةلانتوذيام هيديني:ىلك هلاطنارورعو فقوملاكلذهفوقوب
 قوذأا عقاو ىلا برقاو بول ةا'ىف عقواو لوال ا برضأ |ن ءعدبا ىنعملا عم عملا فالئا نم
 برضا |عيديديزتةتكن انهن لاو هعضوم ىف هملع م الكل اى و ىتمعي ديتنب تءظن هملعو
 نب ةلودلا فيسن | كح - مالكلا هبلعمدق:ىذلا هيب رتىف ىنتملا دق عئرتواحاضيا اثنا

 دق كيلعان د منا دق بطل اانأاءنيتيبل |نيذهداياءداشنا د_:ءلاق ىندا اجود ا دج

 هلوق ف سمتنلا سا ىلع |



 0 اعز

 تب تدم االله 011 725 1 07 033016 37751117 712 بج

 ى-جام ماسالا اهمارل ه» ةعجهم ه:ءراد_ةلا ىجوأو

 ىناامىنأتو ودرب ىذلا ىذرت * هيما تاعئاط انانااودغت

 ارجع نم« بنامعمرقعل ةفاس ىلا ىدؤبىذلاذلغلا ن ءاضي أ اذه

 0 وعدك اذج م ججتاو عالج

 00 ا 001 ىىملل تت الاس تابع

 رشلاق اقنمحارلاتايقاس «ه !وءلاطمنمساكل !تازرعم

 ردّقااٍبالَغ لالمالالم ٠ اهكر ناب ةلو دلا دضع

 ىنعكل» هلام ىنع ىنغأ ام ىلاهتهلوتبالا قطنيالناكو لوقلا اذ هدب ملفي )هنا ىور

 نء مهرب غو ىرعملا ءالعل اىلاو ىنا او ىءدنالا ىلا نياو ساون بأ تص عونا !اذ 5

 ىل+انيدلا ىند شا |لوق ميقسسا ىدايملان 6 ارم ىرج ن ءوهم:نباكن ي رخأتملا

 هلو آىذلا هحم ومى هوب هيدا لةّءساو

 رطَقاا فالسحودلا ىلع راد

 رهلاى تأ 2

 هود ىفهوقكلذو

 اروثةمادغاة م ىأرولو » اريسصب ادغ ىعالا لباهول

 اريصس# لدللا ءاناولو « ارونمالظلان اك[ ثرولو

 رعفلاتاوطسنمهنما

 هلوقّولغلا نعاعونلا اذه ىلعه تيدي ف هش او

 لظاا ىف سانلا شاعلحابصأ | نم هيرادهسا لال وراسي ع

 هءأاراشا ىذلا هو دمع قثالريغلسو هيلعهتنا ىلص”ىب ٍ.:ل امم دمى لور مانهولغلا اذه كلك

 هوقبهعاومف
 رعقلا تاوطسنمهنمآ « اريص_سم للا ءاناولو

 ىقنا.معلا تب وَولْغالف لس و هياعهللا لص نا عد مىفولغلاددقاذا مظانلانارّرةندقف

 ملسو همللع هللا ىلص ىنلا نع هم نولوشد م[تمردب

 م-رلاىفءاالا فطن ىرولاىلا » هل راهللانادمشت داكن

 اذهوةداعلاهت-ا الةعلادتءاامو الع نكتال ماحرالا ىف ىه وفطفااىلاةداهشلا ةءسنف

 رك ذنكلوداكب«يرقت مظانااداز دقو لبو هيلع هللا لص ىلا عيدمىفلويةءانهواغا
 5 نمولذامدب ونا مت ادملاففطالاو ماحرالا
 ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نعهمفلوقد

 م :رلا ىلااهاذ :ىحيداكي ٠ اهيَولغالتاستنهحدمىف
 د ل ا ل  مممممججبا

 و

 هممعل دب ق نبدا اعيش ١ تدب 9 بدأ عا

 ناصأو

 ةءقدالا قو مس

 تالجرسانلاو 6
 مغيو لف ظاعوي 3
 ةزعلا هذ خت لوذ ا

 مهد هيل مث الار

 مال نر

 « (ايأهملا هلو 7

 لاطا نيسشلا ىلا كريو 5

 نوجا ساما
 نسعهللا ءامشنإ .

: 0 

 فىراج ناك لو ندا

 ثثلا همطد لع تن 26

 ياللا رطل ع

 ةسارغلا هع ىدتأنا
 طبر الهقاوانا ةماركلر ال
 كد 0 تعال

 كلذنم 0

 هنم -
 ندع ظل

 َ اهو 0 دوم ا

 د 0 ف دل

 « (اضيا هملا لوا

 ل-هجو تريم انت بع



هرايغدوملا
 دق هبمو م-

 و مهر انزىراصتلا و
 0 3 توحلا عم .ه

 تأ وقاعولو اروع

 ايوزوارذ_< الاو ما

 تيار ايوكتم ١

 كرش 0 5

 0 خرم

 حي رسدالو 0

 ءارضخ :وإ : م سودا

 0 تائيلادآو

 لا 1
 0 27 عاو تاهون ةنرعاو

0 - 

 كس * ماطنااو ١

 معلما ماو و كيعرما
 0 ددذا تس

 داهلاقد_

 ان
 ااا ل ا ا ااا 01 ااالادببببب٠بببدبببدعاا

 هح ودم ىف ىنآملا بطلا ىف ل وقب» رقثلاةادأرعغب ل او.قااّولغاا نمو

 اكم أهءلعاق نعد اولذ 5 اريثعهملعاهكب اش تدقع

 اوهواربثعح ودها اذه ىلءتدةءرفاوؤلا فار رط أ ىحو لما كيان سنا تدملا اذه ىنعم

 :ءلاو نكمالاةذء هلع ىثعهن ادارأول ىت- رع غلا

 ىذاقال عقودقو لويقمن سل. هناالا ةداعو الة ءل رستم ه.اعىذملا نكي ىتحءاوهلا

 فيايغلا داةعئاز عم رسلاى دااودو

 داك ىرجتام-مىرحامام_هو بيرةكلاو لوبةانيمجوملا نيثيشا !نيبهمق عجب فاحرالا

 هلوةثاذو نسا لدغتااو

 كاش ع نويلاىادهاتدشو * احدلا ف بهشلا| ارعسنأ لل ذم

 نسال ل. ماو ةقمتحالا مهول مالا ل_هج هنافداك ىر<ىراسلاو هى. هلوةذ
 قالو لابحلا ةلْرِْج ب ادهالا لهو هيادهأب هيلا هناق أَدشو ب هكااريم-ت نم 0 رهف

 ساونىالوةكف لوبق ءربغو» ىذااّدلغلا اماو نسما لكلا نماذهىفام

 ىقاهاتاةرارسالاعضومىلا ٠ اهبيد بدو اماني رشانإف

 قلما ىرس ىل-ع فامدت عطيف 5 اهعاعش ىلعوط بنا ةفا

 الو الّقءنكع اله:طانىفامهعدئلرهظياف افش هعمج ر يصب ثمحي هءلعرجللا عاعش ةوطسن ا اولاق

 مهضعبل وق ه:موةداع

 بعملا نماذن ا !د_غبرمثلا ىلءتءزعنا زمالا ركسأ

 ساون بأ لوةهنمو أ :داعالو اقع: نجلها طبر لع < به سبا د رمهالانهر كو

 قال ىتلا فطالا كؤادعت * هنأ

 مدد_هكلافو1ئاوهودو>وملا 00 اًضياساووبا هلاو ىذا! اذ»و

 قارعاشا !ىلاةءلانا اذه دام فطاانموةداعالو ال_ةءنكعال قالب !فطذلا ىشو

 ىحسناماهل لاذ سماونانأ

 كاوتبمتلان متردسااماضيا

 لمح ن نم ىأرلا عييسو ىنعويضي « اعرطم توملا ا

 لك نم ناس تكخ(ىح هى كفطل دست اسادل زئرف
 الا ل15 ركل تددعا كا كلو كلوت اوقللثم سدلا هنا تاعو هللا لءدق ىنادعل !لاةذ
 مودعي لوق هئمو

 رمت كافرا

 تناوساوبو اهلل مف ثدم 1١١ لرسشلا لها تة>او كلود هللا نم

 هيتشطنةتاشولموءااو *« متاغ ىذم ايف ىلذاك دق

 هين تالا هإ-ةمف ه ىفبح زول ترص ىت>تيذو

 لَو ناىلا تواغةومل غلا بنا هو تلقلومقلاقأو رهيلعالو لقعلا هلءقالاضي | اذه ل مو

 ديردنب!لوق الذ نفر ذك! ىلا اهلئاقد

 اشامه.اعّول!تااو> *« نمالالفالا تودولنمتسرام
 فا همف ن اكح ضرع ىل دب اهبفعدا ىذلا ميظعلاءاعدالاو تدبلا اذهللجال هنا لق

 هلوق هنمو هملع عن ةيثأ باذلا ن م

 ولو



 نيلك
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 طامحللا مسىف لها ل دينأ ىلا عت هللا ةردق ىف له سداد 14 لاه حب رخاس|ف تي ئر لبق درع

 لجلاقق رب وأ لجلب هم لخ دنت جو طامقلا مس عسو) نأ ىلعىلا-«تهقلا ةردق ىف كل: داهل لاهو

 عم هقءارا سدلبا لاقو افرصتاف طامللا مه. لح دابف طدخللاكريصو ىتح
 ودع هللاب اذيهتفر

 ىلع «ةعي دي ىف ىلإ ١نيدلا ىصويشلا تدب و ىهتتا هقاب ل هانملا دياعلا لاحد نءريخ هلاحو هيو وهذ

 قارغالاعون

 مدي هن رب ىذ اولاىورت غ وى هريثع مل تارشتالألر 5

 بيب رقيماعتس و هوبي رقتلاةادأ ريغيوزرباعونلا اذه ىلع ىلا نيدلا ىئص نيسشلا تي

 رركت ورد دقو ديردعلل لا صرمغ هذ ' افار ءالاط طرش ىلع ةداععوقولان 0 دعب لقعلا نه

 هدلعإ :اعالو لقا عا لهدم ثد لا نوكي نأ جم الذ عاونالا ىلءدها اود تاءعيدمل تو نأ

 برقم ادايدبق اونأ دقو مو سم ءاعهللا ىلصىثلان ءهمف نولوقي نأ. هعلاة.عيدب تو

 اولا
 مرت رب تدبأو* امحتكرخ « اهعلاطمق ال-ءابهشلا لب اوول

 لو هيلع هللا ىلص ىبنل !نع هيف لوي هيمو دب فىلصوملا نيرا از ع جشلاتسو

 مضيلو اهامحال هي ذب ىدن »* هعجأ ضرالاهحو قا ار

 لو «ءلعهلنا ىلص ىو :ل!نعهفلوقأ ىبعيدبتدب و

 ماهءامهمفحوعاردعربلا ىف فى هلدمهاوان نءقارغا“ ءاشول

 لءاهللاو هيدمىفقا رغالاةالاغملل ل اصلسو همللءهللا لص ىلا ماش ريدقت لك ىلع

 (قلفاكذ)
 (مههد لن 0ليللاوداعو « ىرسفابطلا عيسلاىلاًواغالب)

 بو رّدلا نكسوملاب لا فصو طارفا حالط_صال | ىفاهن ارز ةتو ةعلابملا ىلع لوقا مدةءدق
 نكمملانئشلا فصو طارفا حالطصالا ىفودو ةمزلاىفاهقوف فار غالانأرّرَمَتو ةداعهعوقو

 ةداعوالةءهعوقو ل.كسملاب يذلا فصوىف طا ارفالاهنافاههقوذؤولغااو ةداعهعوقو كيعيلا

 ةادأب لويقا ىلا مظانلا هيري نآدباللوءةملاف ل |وبةمريغو لو_ةمزيعسقىلا سفن وهو
 مظان ىلعبحوواغ الفل سو هءلع هللا ىلص ى ب١ 11 يدم فراغا نوكي نأالا مهللا بي رقدلا

 هلوقك "لهو لوأىف اهاو.قىلا لةعلاوعدبىبا | ةن#_سملا تال.كلا باو ةىفدك.ينأولغلا

 نكلو الة عال .كسمران سمريغن متي زلا ةءاضاناف ران هسسقملولو *ىضد اميز داكب ىلاعت

 ىّرمااءالعلا فأل وق ه:موالو.ةمرادف هنب رقداكي ةظفا

 الاينلام_مبواق ف نكمت 5 مارريغن مه._بقداكف

 الال ا ماهرىلادج -ه ”لسريغن ههفوسس داكن

 قمفرقارفىفبغربناك ول « هلظنءة-ءرم حر داكيو

 نيعج-ا مهتء هللا ىذر بل اط ىلا نب ىلع ني ني س1 | ني ىلع فق دزرذلالوقهذمو

 متسيءاجاماذاميطللانكر « هّتحار نافرعدك -ءداكب

 ريكس اوى را
 ريف اهلا كلو ريهالا

 مهظكلذد_تكتاللاو

 ابسو ابوص جر ا
 اضفؤو اضف و تاكريا

 ةاهاا 0 ا

 مم وااو اهطارشاو

 ثيد-حلاوغلنمرهاطإا
 5 كلذ

 بشن م- عيدارانه نام اوال
 ةرجو بصت مماع ةذعلو

 ةهرح ”الافو لماقا عام

 وهاذ_ه لب د وطاهراج
 لالخ اره كالو
0 

 مهدبعاب لا

 دوهاان ا مهدعير ام /

 ناوباكلا. نمدربا

 ىككاىراصتلاثاو رق
 تاوااوصاا. نمار

 مهالادعنا ناو ا

 ناو سوما ءةهاالالد

 كلدل ناطم_تا) لستم

 حمس منا

 (ولغلا )



 فد ابنا لزنأامو 0

 تدين فرش هرشالو 1

 ورو َق جرهمالو
 0 ر رف ىلع برعلا قو

 مدن مءرك الم علا
 1 دوأو |: ما 5

 مهلا 7 اقمهرايدو ,هضرا

 تاو م-ولاعفتةمئح

 مانأرس ءارلا يشأ!
 فيزا

 اهاك هدو هيل هني

 م دللا يم ان ءإ

 تدقوالؤ مساو 1 ره

 لوقأ ام هنياو ىم هرم ا ران
 0 هر غالا كلذ

 ا
 ىلا هنتطخ ىلع د -. و

 مي 2.
 *ل احح

 3 أكابدسو : ا

 ىجو ةليصؤلال_صوو

 ناب فوأراشلات ىو (
 ويعم ىثئاهعرا هن ع

 ةيعلاو ىلإ اوهنتا 1

 (فلفلا)

 كم

 نب 0 بوثلاه:ءعيرلاتراطأ ٠ اذالاللن!لئمفف دّدرتحور

 ىنرتول الابا ىتيبطاخم الول « لجروتأالو ا ىعاج نك
 مالكلاءالا هلع” د -دالو لالخلا لم مريدي ىتح سشل ا لدخي نازلة ءعنشءالاةه اولاقو

 لولا ىف صضشا |ةروريصنك-او توصل !فال_ىريالا د_عبناك اذا ى.قدلائشلا ذا

 ىنهلا اًذهرمص> مذ ضرا هلا نينيدلا فرم :مشأ|نا ىرجلو ةداععتتمم لاما هدهلثمىلا |إ] هي

 لاق ثءحدوهاا س افي هدشرو قدقرلا

 ىتيةرلنويعلا ده لف تي 5 ىهوأنالولك شكاالالد ناك

 نءنكلو ةنراةملا دل ضرامنا!نياهزرب اىذلا ك شل !لال_م,ىنتملال وف انلباك اذا تاق

 ىلاك 0 اعلا 0 نذل فرد كل! لوعب ئ .طاخمالول لحر ىننآ ىنتملالوةلب 5

 الولل_ةثْنم ىهوأ:الول فطانيأو كاذ ىلع هللا لباقي نأتي ال ىهو االول ك- لد

 هنمو بدالا لهأ قاذ- ىلع ىنذال ل ثا لاله هرأتو ل-رلا باطخ نيب قرفلاف ىدبطا#

 مهذعبلوق
 نينالا ناك ثدح صخخش ا !او.اطاق دمعت نم هنأ مه دق

 صخشناا نأ ىلعةدراولا همق تاص- ىذلا ىت ءملا اًذهدرو ىلءمو< ىركفرئاط ح ربامتلق

 ىتلا ىدهقنمتلقنألا مب .هصشرأ نأ ديرأو هقأ”وأنينأبالا هلو ةدشل ىرال

 لو هيلع هللا لص بتل | اهب تحد: ءاوربهز نب بعك امم تضراع

 لو#سأراقوذسرطلاكلذو « ىناناوخّرأىدثمسرطقوذو
 لمع ماهوالا ف مو.لاانأ اهو #2 ىضلك د ىعمج ز واح دقو

 ناكمالا ىلا عانتمالا نمل ةذماالا قارغالا ف تام ءّتسا ام راقملاةادأ ناروتو مدةندقو

 هياودهثتس اامبوال ةءدعال:داعدع تاك نا ضدي راقم لا ةادأريدغبهتدروآ ىذلا اذ_هو

 لث :اقاالوقذداع عمو القءامب فارغالا ن ع ىلااوليفا ارغالا عون ىلع

 رئاكرانلا ىف ى./لح ىلع 5 ةنايت عرج ع تاكو

 القعل تسال كال ذو طاسرفلا مس فل خدب ىت-لدفأله-<به ان هيام ناك ول هناديرب

 نيدلا باه زيشلا درواو قارغالا ىفةءائاذهو ةداع عن تكلا كلذ لراق ةرد_ةلاذا

 رباح نب د_#ت ني دل اس« هما ص ةمعذ دي ىلع هدنتك ىذلا ه-رمشىف ىسل دنالا ىرغملارفعيس نبا

 هلق ءاملوالا ضعبل ضرعت سلب نأ ىهو ةنثءاواة ياك تبلا اذه ىلع ىسادنالا
 ماعلا لاف +--2:ىلءفرسملا لاءلاوأ لهاجلادياعلا كم ا ء”ىلولا كلاس ةذ اضرغ
 كلذ كيرأان' او تمد ثم نم هأبر دىف هماعلخدأ تضيق فو هةلهاسملا دياهأ ااماو فرمملا

 تئجسلبأ هللا اهيا حيرفت بامااهءاعقر طفنامزلا كلف لاهل اد.ءأىلا هياطناف
 لاف بام! !قلغوريخو فتودفالوأ طامللا مسىف لهب ا لخدينأ 5 ىلءرداه هللا لد كاس ةمسا

 هدسقت ىلع فرمسمملاعملا هيقلطت ع قامت هقاةردقف كل كانرفكدق :وداه ىلوالسيلبا
 ىقيبانب مخكىذلا ناطمشلا!ذ_هنمملاءاالح رلا لاذ 'لئاةا!ىقناكو بابا اهمأعقرطو

 دقوهاه سابا لاذ لمة:الرطامشا!نافاولق مال_ااوةال_دلاهلعلافدقوةهلئاقلا

 ع
 ىدر



 كما

 هلصو ىدأ ةغلابملا نيبو هنسالو ىوذناا .دملا تاس ان نم هليقام كل سىف ماطشني م ثديلا اذه

 لبق ىرطيالهنأو ٌدح لكزو اجكي حدما ذا هنأ حداملل هت.صوالا هلهقنارغغ هته »قر وظيإلو
 لئاتلالوقب انههّم-اامو

 ءانعأ امدعباب ىضغلا ىداوب « مهرادو نينقرلاب متن

 |لو هيلع هللا ىلص بنل نعهمقلوقأ ىتءعيدب تدب و

 مهدلاريثعنمتدمردق بمشلاو 4 ىتو لءادوذلاءالج مك لقو غلاب

 غاب اوها عهدانزلاو ىتو ل .اروناانال- مك لقو غلا فو ةبلوالا تءءلارطش ىفتت ةغلا لاف

 هده ىلع ندغ املا ةجام د ىهانه عونلا ةمهساو مهدل اريثعنمتدمردق يمشلاو ىلوقا نم

 ملءاهققاو ةغيصلا
 (فارغالاركذ)

 (مطتامهمنحوعارحربلا ىف 5 هلدمهاوأن نم قارغاءاثول)

 عونلااذ_هو ةداعهعوقو بو رقلا نكمملاءئذلا فصو طارفا هنأ ةغلا ما عون فررقتدق
 نكماائ دا فصو طارفا حالطصالا فود و اغلا ثو دهنكلاو ةغلاسملا قوذقارغالا عأ

 عونّواغلاوقارغالاو غلاما مهدذءصانلا بااعتو ام هنس قرف نمل قو ةداعهعوقو دمعبا ا

 ىرب رحل لوب لمعيملانهودحاو
 «طاخ اذا اخأ عاسو

 ل.ةحالل دقك لؤ.ةلاىلا هيّردياعنرتقا اذاال | نسالا نمدعبال اغلا قارغال ا نم لكو

 قارغالان م ئثعتوامو بدرقتلا عانأ نمئالذه.اامو ةيراةءالذاكو عانتمالل الوإو

 هلخديوةلاحتسالا با, ن مهر خيا ؟انورةمالا عصفلامالكل اىفالو نيزعل باتل ىفولغلاو
 الذاراسبالابهذيهقربا:سداكب ىلاعت هلوقك امهارجىرد<اموولو داك لئهناكمال ا بادىف
 الا الا مب انهى ارغالا هجو د ازاموةداع عش هنكلراصبالا فطذعي قريلا نأ لقعا | ىف ل كسي
 ىلا عانممالا نمتملتف ةق.شلا ىلا اهفرص ىذلاوداس مب هلل اهذهنارتقاوداكبه يرث

 ريهز لوقولب ق ارغالا عون بيرقتدهاو نهد ناكمالا

 اودعق هدو ا مهاوأب موق « مركن مسءشا|قوذدعةيناكول
 ةجت ممر هظا ىذا ا ودولي دانة للا سمشلا قوفموقل ادوعق عانس اءاضرا "هلحلب ا هذ هن ارتقاف
 سا اىرمالوق بيرةمأ |ةاداريغب عونلا ادد ىلع هياو دهن ةساامبو قارغالا با ىفاه #5

 ىلاعرظت اهرادىدأب رب « اهاهاو تاع :رذأنماهتب 0

 برك#ب تناكت اعرذا : نءاهروثتىتلارا !ارماثلان متاعرذأن افماندعب نيناك- 1انيبو

 عنتجالولاق م ميل ءالا باىف دهاشلا اذها اون أ دقو لبو هب ءالع هلنا ىل_ ص خلاد دم

 مرج مظع نمهريغوأ ل جن مل احم نوكمالن أو ةسفا- 11 م لعل ن نمرانلا ىرتنأالقع

 ىنععهاناعس نا امأو ةنققحادران ىلا ترظن اهترونت اناء نا ذهتداععنتم كلذ نكلو رانلا

 ىبنتملا بمطلا نأ لوقهلثمو قارغا تبدل ف نو حر, الف ىرك ىفاهتل راهران تءهوب
 هامصق

 كلذ ركسسالو 001

 هد_عتح الو حنو مف ةوالا

 هلت هن 55

 اييلع تمل مهلا كل .ىلاعت
 جيل برع !كالمرخ آامناو
 ىحبمتتلاتكلمامو ف

 تكا
 تاواصت ن-حالا ب رعلا

 اسأيالا مهلا تاصاوامو

 تاواصتالو اهسوفننم

 الو اهفرفاملالا بر هلا

 الك فتتأتعابسلا داك
 ناو فاد اهلا داكست

 برعلا هذه ترقأ لق

 قالخا عاملاهترج امنه
 ةئيدر مال> أ ماظنو ةئر 7
 ةدوك 0 مانا بادصمو

 هروكشم عاسماسصمو

 ةرهجا هذهداس أرهاناو

 ىلواامي غو دق اعالاما
 لين يزتاان ع هرهدس ن 5

 راعشريثي نأ قسق-و هر

 هن ادعاراعشت دعو هنأ ما

 ا

 (فارغالا)



 هن تاطامح ااملةفلاناندر)

 نوكننا ناركشلو ما
 ترعألا ٠ ْن ند

 3 ”اينم عناو:ضيدلم
 كالاقطسأو رئاخذرك او

 اكلو 2 عا

 رفداو فوابرعلا لوزن 6

 ركناو ناو رقداوق واو

 م-ادىل-أو لعاو لعاو
 عادا

 7 ىكب اد موقأو ىو ةاو

 ام

 ديدش عاطت_-بالام نكلو يب هدعطتساعاط2_بامثاك ولو

 ءرذعروهظأ فيكرظناو ديزهروكشلل ىركت قوفامو هلوقب كلذ نءهسارتا ىل- امرظناف
 تبل اةمقب ؛ جرخأ مث هتعطتسا عاطت بام ناكولو ىفاثلا تدبلاىفلاف نأ هتردق عم ههزغفف

 ساونوب أ لاقت انه نموديدُث عاطة الام نكلاو لاف ثمحرتا لاا لثملا رم ةغااممال

 اناسامركش موقأىت - .« ةفراع"ىلا"نيدستال

 نمد هير-هج نمو لولا 2 نءمكتم'او دىلاعت هلوق ميظعلا نآرقا ىف غلاب 1ازدق* نمو

 نمءاجو ةفص متأو ءانعمىةغلاممدشأ يعمد - او لك لعذر ا منأ ان براسو ل» الان فد هو ع

 مو.لااالا مدني الع لكدير نعارب وو هيلع نتا ىلصهلوقتبوبنلا ةخسسلا ىف ةغلامملا

 مكاصلا مق فول_كنتهد_هد_# س ة:ىذلاو ثيدحلا اذهةمقيىف هلوقو هيىزجاً انو ىلهناف

 هتاصسوحلان وك امداد>١ناّمغل اممفيرمشلا ثيدحلا ىف لا عب رنم بمطأ هللا دن
 هنأريسخا او هفرمو ههظعت ىفةغا اياادصق|لاعال ارئاس نود< -ةنىلا مامصلا تاس اق استر

 لاعالا نالتعتز هلو هفرشوءاز- لا م ظعت ىفةغلا.ههسسفم اصلا ةازاجم ىلوّ ل-ج وزع

 هللانوك امأو اهيلع باي هنالفد_عللا موك اماني راتءانمد عا وىلاعتو هناصس هللا واك

 صم صختو هناك _سبرال ة-فاضالاب حاصلا ص صف هل | نمو ميركلاه عجول تاعامنالف

 0 ل لا را كة اهغ امملاو .يظعتىف ةغاامءال ناكامتا هب صدصخا ع هناوث

 كلما حبي رنم بط هللا دع ماصلام ةفواخ نير _طلادم بجأتا مقا ميدقتدعب

 ىءطلارطعأ او*ىدلا ك_لاعر ىلءبا ارشااو ماعطا | نع كلاسمالاب اسلام ةريغت لضدذ

 ىم-ق نيب مالكملا اذ ه عم ةخاايملل لعفأ ةغمصبى او كلا عبر نممهفدام ىذتةم ىلع
 قعا عوذلا اذهوةغلا.ءالُك ملا عب ركدمهشلا مدن أ درو كلذإو قمل او ىزاخلا ةغلا ملا

 قم غلا ذا جدال ناقتي دم تامل او ةيو.ثلا مئادملا ف هئممظاغلا ن نكت ةسغلابملا

 ىلو: كلذ نأ هير د:ءهمظءوهن ازدتم نمةمد رةنكك قلاب كلت تناك لو هيلعدقلا لص

 لسو هءلع هللا ىلص ىنلا ن ءاهينلوقأ ة دوس ةدمسقنم

 مصرع ٌس براس ىرولا لودي « هلالد طرفاادرفىرساماذا

 ىلوةامظعاو هدم غلي اوهاع2اذد- هب درو يجر كوت ىلا تهت اتق غاامملات

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هيف لوي هتسعي ديف ىلا نيدلا ىصؤيشلا تيو مصرع

 مهدلان ءاناول أ كلحأ بهشااو 3 هتعلط عملا لب لا خج تاج دق مك

 نكشلو هتءلط عقنلا ل هل رم تاك وتب لوالاراطشلا فنيدأا ىنم شلل تعةغلابملا
 مّيعيدب ف ناممعلا تيومهدلان ءاناولأ ءال- أ بهعدا ندا ءاهعملا اوه اعدار

 مكنت يم قدولا تاه لك نمد زملاو . هلغآ عررلا ىرا أسمع

 نايمعلاة غلايمىف غابالا كلو :داعوالةع ةنكمكذي دحملا فاصوالا ىفةغل ب 255
 ةادارملا يف سو هلع هللا ىلهىنلا لمان ىلع لطي نااههنءلك ب<ناكن ,زملاو عيرلان ا

 ه.عي دب ىف ىلهوملا نيدلاز ءزيشلا تب و هماقممظدو هكر ”رولعإ

 مهتمريغ لمقر طتالواقح < ةفلاص قدح لك سو حدما

 ده



2301 

 رهشلا ةعانصق امنالذر تسهترل| ىفاعملا عارتشا ن ءهنوهرومت وهز علالا اهيا عرس

 لوو وتو لاو هام عامسالا لف ؛رغلاىناعلاداربا هامعأ !دايعاعلاب 5

 ةغاامملاو عانم ءالادد ىلا ن كمااماللكلا ف نءام- 5000 ااسأا ماع : راولافو

 هعذومق اهدح ىلع مالكلا ىنأوةلاعتسالاا ىلا ناكمألا دس نعت اذ اهبايف باعت

 لوخلالااهقي_-تاءل-ىفدرطتس سلو عي ددمأ |عاونانسا#نمءةفغلابملان اهلوقاىذلاو

 رمىلا ان امولوةيوناا ةئسلاو ميظعلانآر 01 هده

 هيبشتلا تر تطفو ةراعتسالا ةغالب ت تاطن مالكا !تامس- ع نءاهدهي لوا هناج مذ ب

 5 ارذالازتءملانباءامسو غلمتلا عون دا اذه ىععن . همهنموةمادقىلاةب وسهم ةغلام|ةممستو

 اَمنولَن ةمادق ةسيعمتىفا اومغر ساماارثك ٠ نكسلو ىعملاتةراط ةيمدتلا هذهو صا 1[

 ل_-هوذو قرغلا ة ف 2 _ءاولءااوقا ارغالا عمم وقدكرش ةغلابملا دعا عونلا اذ »و

 ةداع هعوقو بد رقلانك_ههانئث كافصو طا ارا ىهحالط_مءالاىفةغلامملاو رداظ صا |

 هعوقو لمحت -سراسع هقد مرولغااوةداعهعوقو د_.عياانك_هملائثا!ف-صوقار عالاو

 و.ءاهعو ةغاا.اا نأ الوادرق:د- ةوهعضومىفهنالثاا نهد حاو لك ىلءمالكلاىأبو

 الاح ملك ملا اركذين أ ىهلاقذةغلايملا ةمادق د-و هعءوقو بد رقل'نكمملانئئشا!فدو 9
 غاب انوكياممر حصذام ىنعمىف ديزب ىت- ف ةءالفت از الاهد_:ءفقوول لاو الان .

 ىلغتلا امي ا

 الامئء-ةماركلا هعيتو ه انيذ مادامانراج مركتو

 نكعامىهقأ ىلا هسفغ اب رعاشلا ناق قاذلا دنعةسغلا. 11 نس- انمتدملا ١دذهتالاقو

 هدحىذلا دل ا ةرامعممضعب صائو ءاطعتذ هءاعر دة امرثك أ ١ ىلا ل دوبوئُدلا فصو نم

 غولب ةغلايملاةدمعلا ف قوم_ثرنب !لاقو ةغااسم ىعسماقأا ىلعد ازاذا ىؤعملا لاهو ةءادق

 ناكمالاةغااملا ف هصقلا لرب ردا ١ اذه ىلعو تاق | فدو ىف نكمام ىدق أ رعاشلا

 أر عال نءتدعاذان :.باحا ٠ نمبرمذأ ماا يف يدع بهذملاو ل.هكسملاز ءحورالاو

 ارم

 2 هيدملا فة غلا 1 ةلثعأا نءىمدتلو سابشلالا لوري ,يمد-_-زواعيالعوألانأ هزالع

 لئاعلا كيف
 هقان عزللا مظن و - لمالا ىجد 5 مههوجوو مهباس- مها ا

 برغأو عدنأو غابأ وهاعداز نكلا و ىل#لل | ىسدهلوقىلا هدب ىف ى.متناالمظانلل  ىئعملاف
 دا اوف صو ىف بانا بءاما !ىل أ لو هلدمو هبقان عزملا مطنى-هلوةىف

 بكرأ نيسان. هن<لزأو 2 ٠

 تا عيدبلا عارف نءنيءونو نسا ان م نيب رمضولغلاو قا ارءالا نان اوولغااو

 هر ا ا نادساجلا ارعاشلوق

 دير مروكشال ىركش قوذامو 5 هربر كش نعز علاء ىديت نهر

2 
 كَ مظاثاا رفي لو عماسلا ىلع ىلا ؛ وّمااريغ نعرف مةغااماا نأ ب هدأ [ذ 0

 هزوهشمهتمد:

 ريدقلذفلا ردح دل

 ريقه عطوماناو هيلع

 7 ىامأ: فاروو هلا
 : ومن هىاعاوىلا 2

 هنامابتسو :

 ةحاح
 5 00 000 .٠

 8 تام

 فريشعر ادن ل" | هنأر

 سان مهدعبو ثوندالا

 ءالؤه حال
 ل * مو>- الم

 كاطللا
0 

 خي كلاءاقب هقالاطا .
 بولا ل

 مءالار اس ىلءو محملا ىلع

8 0 0 
 0000 نك داصلاو



 نيلي

 (ةغلاملا

 و 6 انس داع
1 

 نيهلا امس هنرواوع 8

 بععالو ده هلا ءادعىت

 سدولا ملاكا

 هيلاومدحا ناو ىنء هيا, ديا

 *اشولو هيدايإ ضْرلعَو
 فى امو اديز ىأ ىهسل

 انلقلهري_غءاشولو“ 0

 0 امو ةماركالو ل

 هتف

 نييعتو ءزع هنا ماها ىدلاو
 تيأرلهيلا فرططا ضر
 نمانان داع ىلع ىرملا

 هنكل ةمدهلا بدا ب اولا

 نع فوقما!فةصخرأل

 اكف اكف فول غاوى جالا

1 
 ريذولاو بتكلا املا

 لدن ابن نم ىرئامو ه« اهفرعىرسن اال تنن>

 ىراهزلابرمهشل ا! ىزغلا نس>نيدلارديل وقر داونرثك و همم فامأأو

 هعئاضريسا 'نمىرس> تدضص دقو» ابصلا ةمسن ىلرادلا دسعب نمترس
 هسبامتماهسافنأ بعت نمو « ىدئلابب.ملا ةلوليم قرعنمو

 عوناا اذهىف بئاعتلا نمو

 رشلدع هفطع اهاز 3-0 اهاجد تدآرتل بلادي

 ىرك ىفوا مس رعت أ زو « بارغ ىهوءاالا ترمشب
 دادغبب ناوبدلا باص قيوم انيدلا ءالعلوقباسلا اذ_هقةفطالارداونلا نمو

 ثتدود نم

 رتولاتوصوا:ءدئسملاو « رهتااءوذبانء.مراصدم
 رصسلا يسن تءاحامدربأام ه ارص-ريسن اذقارشب ىدان

 د ةمث ارث دمصق ن نه دوت ىل و فتاامردان نمو

 مسكن ذا كاذءاضعانادب « درا ارغنااتامسنت درسدمو
 9 رعاشلا دم نأوهو رك ورداوتلا حولاق عبضالا ىلأ باف --ريزتت دقت

 ابي رغاهب لمعتسملا ىندملارب هياوربغل ع ة:) ةتكلن ةدانزب همن برغمف لامعتسال اريثكر وهشم

 تك رتاارداونلان مهبةاورهظأامو ميتنلانءار هثلا بعالتن نمائه هندروأ ام مهذ دقو

 مهلزغت ىف هلاعتسابدالا لدأرثك أهنلا اريك ةهسنواضنأن ةااريسكتوا ءااعوص.شر

 يح مقسلان ندحلا دل ذءاضءأ ىلءاهبوبهورغ: الةردامل ا تامسغل امس نكلو مهيسأو

 لعأ لاو عونلا اذهقرداو :ا١ةردانرع كدا هلا همر وط

 (ةغلايملا 1 ذ)

 (مهدلا ريشمعن هتدمردةبهشااو 0 ىو ليارونا بالج كلةو غلان)

 لاف نهلوةب كلذ ىلءاول د_ساورو هه ادن_ةعع نكلاادَك 03 نساك ن و اا

 لصذو هيزكح دانه صاخلار «ًاىاسذلا ةفباناالوت اونو هيذك أ ًارهثلا نسحأ

 هلوق ف تراب" نقال لدم لعزوك ذملا ةغئان دواس اول كفا و هتلكررل

 امدةد نم نرطترانفاسأو « صخأاىنءايرغاتانفطا اذا

 تاذةطاانا تلق هللا هنا امتملقالا عضاوم ةنالث ف تنملا اذ_هىلعةغبانلاهدرىذلادرلاو

 عد رأو ناذ- تالثكل انى ناك اذا ةغاا.ءالو كلرفت الفلق ىلءلدنتانماساوأ

 فوم سلا ىف تلق كنأ ثاانلاو ناشرع كهف سداىللق ضاس ةعمالاو نعل تلذ كن ىناثل او
 ةهااببملا بناج عشرتوةغلابمالو ةدوغ طرق ىلع ل دئالفل الل نو كحصنةرطقلا 00

 ىلع اذ ىف ىشمو مالكم |تانس> نم ةغااملا هد[ نم معموةدوعل ا ىف ق. بشر نبا يهد 1

 لاف هناق هءهللا ىذر تءانأ نب ناس ب هزم

 [ةسناو اسك نافمانالا ىلع « هضرعيءرملالةع :رعشاا امناو

 امتد صهتدشنأ اذال ادي تدب * 1 تره أ ناو

 ددعو



 اذ

 تبيبلا ادهناكر !فرظنا!ترركىناالا لا ذامو ٠ تويكنعلا تن نمرهواو ه توباتلا نم

 هندجوفهحرش فرظالاربغىعس لفاهرب رق” مدقتىلارداونلان مةردانا ارقمهيفدجألذ
 اهائم ال ىتاادامعلاتاذمرا نسا تديمأ ةشهدم نسا ه_:مرهظ ىنانسنا لاه
 ةداهشب ىهوةرا.علاهذ_مبعارخلا عارت>ا ق-أامو تاقداعاه اني ة:بامن كو دالبلا ف
 هةيعيديؤثيبلا اذ_هلئمنيدلازعزمشلاز ارب ارداونلا نمهدعأ ىذلاو اهصنب هر امءهقلا
 هللا ل_ص بنا| نعهبةلوقأ عيدي و ىهتنا بلع ةرارعلاهذه لدم لدزغتو هنءأضرو

 م
 معمىف صوان: ناب صلااهنم ه تةثئمفادوأ ىف حدملارداون

 رح أ ارثك امينا! نأالاِّل اذامو بدالا لهأ نم«: نا عْئاضاهفرعتدبلا اذ_هىنسعمىفةردانلا
 ةيحالا فرعهسئم ق ثني هناهسيفاون رغأ امياعو لثاسرلا له ىفةلامءّد_سانءءارهشلا

 عيدم فرعتقشنا مادلين اىنعملا اذ_هامبتب رغأ ىتااةردانلاو مهو نم بهاذا
 اهلا قءس أل ةَمك.ةلبةردان ميسفلل مهلا اواهمهثديازت هبتف هر هدو ل_سو ةملع هلل ىل_مىنلا

 نباهملاراش أ ىذلا اذ_هو ه.قثالمءشلا نال هريغن متن و:لاهذهلارتشا ىسأ ينل ناف

 ةداب رب هيرغمف هبانق بو رغل سل فورعملوذيم ىن-همىلادمهد رعاشا انأ ىف عبس الا ىأ
 اءاضيارداوناا ع ودادزبى- كلذ لدمو اء رغفورعملا ىلا ءالذ اهب ريصي وهريغل عمن

 ساونى أل وق
 باساب ب اهلا ىلاتّدم 5 ةءااعث عب رانا ترد

 يباصصأ ني؛نماهتفرع « امنءىرها!تالامرتدأ
 اذ_هع.يديف طارملنانيدل'ريصخماراجد_ةواهاا مسن ل ةزدان لات أن بد نماهتةرعهوق
 هلوقي هملع قمل! تامصقزرسأهنا تاقلءا.1 االول ىنعملا اذهةردانو عونلا

 دنم تر صول تنأ اذمح ٠ ىدجوب عولولاامصلا يني
 دمت لالطاب هدهءىتمهك.الابيفلاد_ثىئار داو

 كرديامقوذ كرعم يباصص أن مب نم اهتذرعنيب :نيدلاري#تدبفذلاذ_ثىبارداونمب
 هل-ةموعوذلا اذه امهم لمص نيتردانلا ناى ءرمعاو بدالا لعفهقوذة ا[ ص تذص نمالا

 ةباغلاىلا سقي و لث اعلا لوق

 اهطخي يسنلافءضىلعتلد ه تشءرأذمة.ثءلامثلاديو

 اهطقذ هتسصةمامغلا دف ٠ لو دج ةةيصص يا وةسترتك
 ىناعملا ةيارغىف تادايزلا تمهفد قو لملدةماقاىلااهناهرب جيل نيل انيذهىف رداونلا ||

 لثاقلالوق عونل ارداوبو ميسنلا فاعل نءهءفنماع جرم لولو ةلذتمملا

 ىلا اداؤْل!ابصواهب ومب »© تنكسف نواف نمابص تره
 لايذالا "لدب ىهوكل_ةنأو ٠ ةم_ثعنيريسنلاهاممتضاخ

 دشملا نينيدلار صان لوقب ايلا اذهىف بستن و

 لاعم طئاشب دا هئع .٠ ا.صلا ىلآسافنالا ةمكسم

 اذن



 هفزأالو تراك قرارا

 ىداةةءاومفدةتمب ٠ د ناالا

 رظاو ىداؤفكهيلا

 علبا داو 0 نيعيهيلا

 لدفلا نم هقلاهديا ذم 31

 هدأ النا ىلء حرف“ 2 5

 مالسلاو هلصاوأ وهب

 (ىرلارب ار دوى اهلو

 زع هللا مادأ انأو نا

 هندي ؛ ىلع نكمل اريزولا

 نمةريهرو ىرعآ نم

 باصعأ مول ءر لو دا ىبد
 اركان رك موعنل!
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 اهندو

 امكةءمهششفف ار طدباعتريسص © هبجاح با ارم لة ىلراصذم
 افااىوها!ىفادق هنمىأر ىلق 095 لكن ٠تاقلوذعهبذ مالو

 اف فدكرصاا مدر نياعواةطع 0 لرهظأو قع اةءول هريؤام

 ىقكو جدلا ردباب هللا كده . هلتاق عمدلا فكو ىئمدارا

 مالك لا ىفرقل!نانعق الطا لك لمصغتلا ع وثنالالا انهتاالاذهرك ذىلادرطة ام
 ه(رداونلاركذ)« كلذ نمرثك أ ىلا هءاع

 (معثشف ىهوانة:ًأنايسلا اهتم ه تةثأهفاصوأ ىف حدا ارداون)
 برغتسب ىءعرعاشلاق أين اوهو ةئرطااو بارغالاموقءامم رداوألا نعأ عوناا اذه
 0 كو هريغنودةمادق هزات امتاذهو هلع عسل نالالا هكلامعتسا هَذا

 م اذاالاا_ رغىئعمانوكيالاولاك ممماف عونا! اذ_هىفةمادقىأرريغاوراتا
 و م سر مصالا فأني نيدلا ك زدروأو

 سداروهُْدم ىعمىلار ءاشلادمعتنا وهو سوّقنلاق عقول اوةما قرات نمهيلا

 درع وام عزو دل ىنءملا كلذاميريس هما هريغأ عمت ل ةدايزب همأ برغ.» ةهنان ف بير 3

 تبهذدةفورعم لود+ ا .ااو رسمشلاءن أ لاهسشنتنا كلدنابو همقطت نم لك ثود

 هس : تفنأ لضافا !ىضاتاا ني رخأتملا هلمقو نيمدَق اللا قياس تاكو هلاذتب اةرثكل هنوالط

 لاةفروديلاءثاسلا هم شن ةرثكو لاذتبالا اًذو ىلءةرباثملا نم

 رديلاةروصههدوامةرتأف 0 هلي ةءامدلا ؟سهو ىءارت

 ظ ىنال ةف.طالا ةردانل اهذ- هةدانز نكءاور د لانه ومحم هميشت هم الك لماع هكا د

 رداونلا باىف ىيدتبو ىيعيدبتس تد-الاوذلا اذه ىلع رهةلافرعدال 260 اىلعالا

 لئاَقاالوق

 اوضوقف ب ا.ثاا ريش تضوقتو « اوذرعافهمضراعب بيدا ضرع

 ضيس أه فنيا باريغزبب « هلع تهمءامو ثدمم دقلو

 ملسو هرملع هذا ىلص بنل نع همفلوقي هةمعب دب ىف ىلإ -١نيدل | ىئص حشا !تدبو
 ظ مث ىوساموب هلثاس القد 5 لقفل منعم بلةاهناك

 ملين ءم باق تاق عب ن « باقهيف:ردانلا نأ هح رمش ىف نيدللا ىف د حشا اركذ تبلا اذ_ه

 دز تقلا او يكمل ايديال يملا اننا 0 اونا عوب ند دعبل

 هريسغو ةمادةهررق ىذلاو ىلغفَل عون هناف ظافاالا ةءد_ثري_غه ف سدا سانا عاونا نم

 اومظتامناممعلاو رداونلانمىعملا كلذ دعب ثدحب ىندملا فنوكتةيارغلا نأ عوالا اذهىف

 هتيعيدي ف ىلهوملا نيدلازعزجشا!تمبو مهتيعيديفف عونلا اذه
 مرانمنسحلاتاصخاوتدب لهمأ .٠ تهزناناطاك ىلا:-نمرداون

 رداونلا نم دودعم:2-خاؤملاو دةالا- نم هسيفام عمىل_خا نيدلا ىئص نشل تع نا تاذ

 حرخأ هنا لاقو هناماقمىف ىري رهعا هنعربخأ ىذلا تيبلانه يشأ امو تيبلا ازهىلا ةيسنأاب
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 فني

 « (لءهغتلاركذإ

 (ىدئابتحدم لصفتريغفف © ىرعنم عاضانامز ترك ذناو)
 هلم تن دقو همظن ىف ةالاغملاو عب دبل نةىلا ةيسنلاا ص.خر عون لههمداسصب لمصفتا |
 ةوسفال هرهظ ءارو نم || *سفنثرملا باتعو رب دصةااكهمظن ىف عورمشاا تبدوا ةضراعملان كلو :هلفاس عاونا ةدع ىلع
 ىرعبال اللا نااكو ههدو مد_ةتمه تيرط_ثرعاشاا قأينأ وه لمء-هفَتل 'وكلذهم_ثأامو فارطالا هبامشتو
 ميركلا كلذكر خت ءلخ ن ا ناممسعلاو ةميالملاةئطوا ىف فب رمل اع نس - دهن<.ه لاك هبىل_مشمل از عواناكأ! ردح

 4 وس هله نسال يشلا نأريغمسمت ”[ًةدصءىفو هرك ذت)عيدما !٠١ بلاعو موتمعي ديف عونلا 3 فاومظم
 ةقانلاالو ةعائشلا هزه هع دب 1س وة نل !ديصرابملا تطل معي ديىف هدرو | ىلا نيدلا ىص

 امو ت رفك هتئابالو توقع ملظا امن أت الوراهنلا سم « .تهاطام شرعا !4لا هملع ىلص

 درتنا ىتكتس هلا ءربأ اهدلطم لسر ةلدرق ا لس تلاه :حدتما ةيفاقةديصق زهلمدق: نأركذ تببلا اذهرد سف

 هنكلآو لصتن ا ىلسرو قرولاىف ٍُْ ءاهرولا تهيمن تدي 0 قةشلاهنوتانءأ أمبدلا جزوريف

 ف هبوط ثاعتءا دارأ لوصف! عون لجالهلاس ىلع هتسعي دب ف هتنت اواهتمهردصب قف أ ىذإا تد» ااو

 هفرصصتر امتخاو ةراكلا ىسغلا مف أت الورامناا سمم ٠ تعلطامشرعل اهل هملع ىلص
 مءتبامغناو ةغالسلاىف هتمعبديىف ىل هوملا نيدل ازع يشل تو

 هك احلا سور ىلع املا مثرلانمىوليلات ذك هلاصوا ه بدأ ىذا لم كل دم ل.هف:
 عيتاكلا لعقيلا !برعتو اهعاطمةمئابل تم دقت ةدمصق فاز ععناك نيدلازع ءيشلا تب ردصف

 ىرءمادقو باقااىلعال : برالاةياغىوملا قلوب ل بت ةنمريغ قاضر هو ناول
 باخخلا هو ماظل قط : لمصفتلا عون لجال هتسعي دب ىف هلاح ىلع هاي اوا اًرعمر دص له ىزلا

 تارغر 0 بدأ ىذا ل. كح دمر ءدفت « اهبمان الانيب الل- توسك

 ىلا اانأو ل-+جأليمجاو | مقرلا ناف م-ةرلا نم ىوملا !تفكز ردقلا ىفةداقعلا عم هلوقب صقن لمسه ف:قرهظ هةمعيديف ِ لا ارد_موإ_هجو هز عنيدلازعشل! ل ةناساو هعضو مىفال اكهال-ل_هفتناكت بما اذه
 هدأ هو حوح أ لدا ىعيدي تب ىاباوخ نك رئاشي تلخداذا ةيهادلاو تلق ة.هادلا فاقلارسسكو ءارلا فب
 لءدلاو قلخ ألمحلاستتا لو هيلع هقلا لس ىبذلا نعهفلوقأ

 هظفلف باكل اامأ "قل ىدنابتحص حدم ليصفتريغ ىف « .ىرعنمعاضانامزترك ناو
 هلوأو عض ءانممو مس: اهعاطم ةيئافةدمستىفىلمدقتتيبلا اذهردصف |

 هلوال ءرخآو نهر اةطعول بتعلا 0-5 هاا ٠ اةههممنعاقنلان هعلامدق
 ناعم هيام 4 لمء-صهتلا عون 0 ىلعه نقب أو ىتمعيدب ىف هد 0 ا تدبلاو

 ثيعو هللاهاث امو نيعرو و اقس انت هيلارجاعأ لو « ىرعن٠ .عاضانامز تركذن و
 اهئم داسةلار رغم لإ ىدلت اصقر درءنمةدمصّل هذه و

 انرحم حارلا حبا ع هسئمحارف .١ الد همءاجه ست هريس حسا سه

 امفصه,ميىلقا!ناهلئاو تابع . هتقربءامهي جاد _غذمو

 افاكتاو دمه-::!مزالدةردملاو ماد -!م.ءتراغةلازغلا هنم
 افوخدت ىلا! نأ ىدنء مصف ٠ هلظاول ىكاانا لاق ىظااو



 قفلت

 ىهو هتحرب هللا امهدمةتنيدا ادحت ىذاقلا .دلوو سناكمنبا

 ىدسودوءرئز_هوالا ه دن فس ةفقرا تعملام

 ىدضسو اهلثن ةاكقالا ذب دكت اه "كوس انا ستار ل نع
 د-وهع اناقو هس-ق ىل ناف ه ىلا انامز هللا ىىر ف دادءاهلءاوسلاو بدو

 دسوملا لاذيشيفلا كعضرب 3 ايلا عضا صرصمقرابو فكف راداوا ضرالاو

 دقعلااهردصقوف ءازوعشلا مهخاو اهتيضق ةليلك امسي تفدو الل تسول
 درب نبا امتافصوف راع ه«اهشودورب تك اح دق ضرالاو 200 لقاعلات او :

 دلللانانحيف ىناكىت- 9 ارظ:ه قو رب نلا رثوكو اداولارسدخت كر ويدين

 دنرلا تادنع تلامآ الا ٠ اهدورب ىفرطئام دعو اةفن كيو انرهو اهتم

 دنهل هك: ىف سانم ه اهظا ىناعنك-اةد رصم كو اهرفو اهنم انارف

 دحلا ىف هتاشع ىلعداز ه رئاب ظل ف.س نم هلاهآ الئملولمللسوشلا اوبرمض

 دود_.ءراص دق اها ىلق « امناواهد >-فانمد.ع م-+ءرصلا ولج كلذك

 دهثنماهقيرنأ دهشب ه اههجو صرقلملا ريمالاب ارو اكل مرو اجاولاةذالدي

 ىد_هنىل اللا راكب أ سي « هماظنىفلوةياهرفتو ه م-يالنأرصلا بكار وأو

 ىدعحاب ةغبان اننا تنأ « هلاثلقد_ةلئاطلا اهردشو ثأددسلا يشل ضربلو

 قارولا اانا ااه دستو به ان[ قانلالاهاهميذو  ه ىتح مانالا كلم نوك

 ىّدقضايرلاندغا,ثنأ ام ٠ هل تاافاهدةى اس نصغلاو ىأرلاف مذلكلا كل. ثوكي

 درفلاب ثكلاتانا'تقمشاام ه ام الول اهندرو اهدا 1
 نأ باوصلاو مير نأ

 دقنلالوطبىماق تناكو ٠ ىرطا' نع تفرص ماهتلأس هزعهقا ديأهأ درو يزال
 دملابالطزءتد_ءقدتو هىد ولا نيب نم رغقا !تكرتتااه قرعدو نئالإ 0

 عسهم ل ىلاالا هلو تدرطت_ءاامنكلو ماصسضالا عووىفلاطدق حرسثا!نا ىرمعا ||| ىذ نه ذه:ةااكك طانسألا

 نعهس.فلوقي ماصسلالا ع ون ىلع «تءءدديىف ىلاانيدلاىص جيشلا تبق بو رغو عب ديأأ كلام كارلا

 ه-ةحردط بلح ىأ
 هلتاق رصنلاانأ هقاوحرف

 حارس ةبغرلائ ل كنااموي
 ءدههتلالاهاعل ات ةلدلملا'

 ه-حولا ىف ىشو ةدسُع

 رأا باتفيامناو ةييرغ

 ملسو هملع هلل ١ىلصى نا ا

 مقااونو:فرهاظءلذذو ٠ ايسووأله ف قأدقءرك ذف ْ
 جشلاثدبو مهترعيديف عونلا اذه اومظنام ناممهااورهاظ هدب ىفنيدلا ىئصويشل | مادسن

 هتيءدي ىف ىلصومل انيدلازع
 مالا اسنعانربضيو ىدهي « بعلزنم مالكماصتنا نا

 ىلاهيراثأ هنأ هنمىلروظب ىذلاو ىوينلا مرام ا نم هلق ت:قلعت نكي نيدلا رع

 هبفلوقأ يعيدبت يو مالا فااسنعانربخي وىدهي بجي هماصسناو لزنم مالكه ناءنآرقلا
 سو هيلع هللا ىلص ىلا نع

 ملكلا برطايا بف نش هان « هحنادمىف ومد ماصسنا هل
 هذخأمبرقو عونلا اذه ةلوهسع.هماهسنا تءدةءفكنيدلا زعوجشلا نمتبعدقاو
 ىذا كارتشاللاهاوبقو هتسمست فطاو

 را



 لمهن صاع ]1مبرغااو ٠ ىلع دالو أ كلم لاسم“ ندهو

 ىورلا تنب ة_هطقانأب ٠ ميدقنمفرمتءذهو

 .٠ امءيصاعطاقءارم : مه ايع : .ءامزال ا يصاعس

 ٠» هطمةدمجةبزاو 0 هسهئئن مهغلص نم

 ل نشل اه نام هلءاعملا ىف سال ةيراج

 هامل اهتمةمدلاتداعذ © هسيفاوهن.عئابلا اهضيق

 ىرحوه_:.ةعطقاا ضدمَقف ه ىرتشا٠ نءىلا ضرالا لو

 .٠ قاءادحالاةاعوط ٠ فردها نديلانامهتس

 رركصالملا هعل اب ىلع هنف ه روهذملا كردلا نامض مث

 فرشالان اةمررش< عبار ٠ ىف لادبام_ملعاده_ثاو

 هرججملا اهلثةسج دعبزم « هرمثعو هن اءعيسماعزم
 سصأاو هلاو ىلا ىلع * ىلر ىل_صو هلل داو

 رضحذا ىرءم ارفطملا نيا ه رعاذهن هنوءذملابدهثد

 ده كادي لوسرنا «ي روأ ساادقهل امضسدق

 ةشان ةددصق نمل وقىطا اريقاانيدلا ناه رب شا تاماصستا نمبذعتساامم و

 تائفال !كلتضعب « هتعلياتدعخا

 تافتلاىف لازغو ٠ فاطمنا ف نصغوهف
 قارس>تااطأدق ٠ هنمدخلاتان--
 تائسلا نإ تلق ه الاموفهءاماحده

 ىف امسقانسح « تراصاظألا ءوساو

 قاممبا.سأ ىهو ه*ه:متاماثا!قشعا

 اهنمةلوق نبجتنو
 تاول_ظلاىلئاق « لازغا1 ىلا ه

 تا اركس ىنوذ>ح « اداب تودالنا

 يا. تمىكناف ع انارغ

 اهنمو

 تامغنئاا افراع » ادوع كلرحدا تلق

 تاكراسا دمعساب * ىرورس حامةمتنا
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 اردو
 ل 1_1_ 77772 ا اطا+-+_ط١ < < </ا<700 سا
 سس

 م-مف نكح, مهنا قف :اهسنيدب ةعرسو هلاوقرا ةعاجلا لمأتو همظن نم جشلا غرئااف

 د_بيئيشلا لعلةداهشلا مسرنءاوزعو حْشلا لصف اوفرتعادةواولاةةمظنلا ناس نم

 لوسر نبا سدي هتاج ىلا مهتم صضم نع بتك ف هنداه معربا: م دسا نع

 نيز يشل اوةن ةنابشنب نيدلا لاج- م 1| اهيف مدت ىلا ةزح را ةمءارغلا فاماصسن ان مو

 ئداارغ ىتاقا لا ةسو زا ةاجح نءاعدقا مم تدك ى ٍءااةما ادلى دمصق ىدرول نينييدلا

 باينرلا جيش ثاانلاهو)
 ارقسالا سامعلا
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 خيشلا»اقب هنا لاط ام

 كوالا تأ ولو ولما
 /ناو كواممتمدنخ نإ
 م-ماق كلولذام_همدزت

 باوألا ف ثوءاينمت_ 1

 نولقثبو با اولا در

 باهرلا برش باقعلاىف
 ةرقعلا ىلءنورثعما منو

 م-هم دست نم يتلا
 تو دقو مم ارائماهلن ود ىف

 ارانا منو دةّدءرو رانا
 -46 نوحوارل

 مهل نوهقي الو ةستا
 ذأ 11-6

 ولما عمنكاولاهإو "انزو



 عض 01 رجلا تح منام
 اذكو و هلاحتعستي 35 5

 ندي نيدح نمرب لكلا
 دنعو عمشينمحأ 0

 -_ عددرلم< عيب

 ني موإ و هاعدنم حرخفملا

 هدهتركذ حرس داما
 0 ففاريمالا لع !تاماكلا
 هل#اهذهروهنعمو ابسنا

 دخاوأو هناظلىلءراما
 هناكسسو هناك

 كا

 نا

 رم ري_هالا

 ؛ىمدعبهناىراو

 فئاو هئم تدون اع

 ثيح فاذمهلاامملا

 00 رع ل رو

 دخان اهدنإ '.اريمالاو د

 نيلاظنا ٠ هوسكمض عملا اذه
 هبقربو عطةما لمس ذخأملا

 هدليع بو ةءيمملا

 مالسلاو هدئءاعلاملا

 دسأو كل ملبس نماذبحو « داون مو دلاو نم اذ حاب
 بولقلا همم تر-ءاق « ولأ هل-صأب اهز عرف

 ىلع هدو مت تلق ه ىلجهظح مانالالاق
 ادهم هاجم نم ا » اسصالعلا ماس ىذلا كاذ

 ملةلا ىطءدو فيلات ذخأب ه مرا عطول ع
 اردب داعل مصضفلا بهي 00 ارم ضاةارذدلا ساول

 لاو.الاو ةاد_علا ىلسعالا 5 0

 امشانتامهلا فكن مرذصأ 3 افثاعونم رام دلا ىرتاما

 هلحو هراقو ىف دوطلاو « هو هئانسفف ردملاك

 لل_همالاب تايوقدق ة_طسو لصأر اف نءفشب ىأ ص

 هيانطأن م بهشلا نوككالنا «* هبانسف مخ نهرضام

 مغ بارو « باكيا هراجز ءبانج
 ىرقلاددقنءندملا لد زنتغ 9 ىرولا نع هلالطظىف تين

 رباح نءاطع ثداعأ ىودا *« رئاوثلا هامهت نم تححرو

 امن اذارسبلا هناك ٠ اقتوروةجهب ىظفلدادزب
 نمْرلا فيراصت ىلع ىنرصم ه نك ىلاعلا ىحلا ل اذمرألنا
 حداصروطساا تاحضور نيام ه* حدامء اعد نيدلارمداناب

 ارسابوةوق ىرعش بسحو « ارعاش مانالا ىف لدم كيس

 بر-# ىدغلال

 ١ ارةذ#_سنب سذوب نب د_ع 9 ىركشاام ادهم هلا ماب

 قلح نمار ءدق امهالك ه قرزالانبدجأ نيكلامز 2

 هعماح ىو ةطوغلا ةروك 0 هعقاو ضرأ ةعطق هبعامق

 سا ارغلا عم عمساا ىف ضرالاو * س ائ>الا فلم ا

 عازئالب لوطلا ىف ثوريشع © عارذاابضرالا ىذه عرذو

 هريشعملا لاب عارذو»و ههرشعاضي أ ضرعلا ف اهءرذو

 قرمشملا ح ىورزلا زئاحو ه قال ”هلمق نماهدحو

 سس #بكب#بلئ72ئ74/777ت7ال7ل ل تتمالالا

 ثلا ةزوجرأ اهمادسنا فطاو !هلاضزا عال ناكرلاتراسلا ”لةرمل اريج ارالا ندد

 مسيتملا ناتمالا دئءةسورحملاقثمدياهلجترا تلاها ارث هللا قسىدرولار ةاظالا نس ردع يدل نيذ

 راشملا نيدلا نيز حشا ن أريثك نبل #هم-!ءادفا اوأنيث دضاماما ةمالعلامامالا شلات ذ د
 هناوضرو هدجرب هللاهدوغت ىرصص ن ندم مه ىذاقلا مانأىفةسورحلا قثمدمدقهسلا

 ه, فدا لاملا ىرزذئموثاكو دوهشاا لد كاملا ةفورعملا ةذصلا فهل حاف

 ءازهتسسالا ليس ىلع هينكي ىرعملا | وطعأ ممط عي لاقف كل دك رع امورضشدووشلا

 سراماا دا فامطنلا اولاَعف هبم-هوازهت ادازفارثنو الت همتك .ًاىلاومسرا خشلا لاقن

 هيز هرودطامالا < :راباكو



 مجرلاباهث نءولجي ميغلاو « مهسلاكهناالا سوقلاك
 ماطروكلاف غي رك هناك« عقدت س مهول ارش ىءارئاذا

 كاندأ هل حرب ةطورشم « هاشمع هدب نع ةرصاف

 راكوالا ىلع دمصلا ب لاغم 5 ىراعزبزع لك هعفشي

 دياصملا رصمضم نع هي رعم « دراوطباك أن م اهلاضاو

 امن سفنأ نب هع اسفملا ف اهمسكىف عمط نم تغلابدق

 روبطلا اهدمصا انبتفح 5 دومالا هبت اذاى دع

 اهوح اكلم قافآ لوحو « اهوعانددمتاضورنيبام

 ةازغلا انآ كخ ةلعم ه ةا لااهرامطأتلبقساو

 جاردلا ىلا ”كارححل !ىلع ٠ جاجطا اطموطسلزتف
 اعس بارثلا ىلع هسع ووك « عرس ازيا كال: تدغىّتح

 قءقش اهتنن لك نإاحكه ه قواخاهمدنماررلا ىلع
 هماطلا ىراوضا!كلتتقيتساو « هاسا!شسوحوالانفطع
 رفقاوفاااهبسحولا ىف لعن: « رقانساهنبدص نالكح

 اهسور ىلع كشالريطلاف « اهسوفن ىلعرمعلا اهب ىشنخع
 رائلاهنم حدتتنأد اح, « راغءاهارد- نالكحاإو

 بود عيل ه لوق: + بول, هنانسل نجنع ق2

 قئاعم نع ىظلاى أ نأكام * ق* ءاولا قانع ىلظلا قنا

 لاومالاف ءوساأىدو كد + لاح الا ىلءتةثيدهنا او

 ثودعه بودنج لكدناك يب ن وضال اوددقاالم_ميال

 باعئاادك لدطتت قداقح 5 بنرالا لش تايراغزالو

 دود الا باص ت>وطو * دودكملا براهلابتحرب مك

 ىسوتشم اهاشح لك ىف لينلل « اهمو ءا.ظتضاعرو

 ربالا“ اهو رق نم طاخش *« ريثءنمةءالم تصدق
 ىتارملاو ضار_غالاةئاص ه ماه-سلاة جا تردتباف

 روزلا دوه ضعبهنأحح ه روف: غاسإحص حرمت

 هرهزمءامدلا نم ةضوروأ هب هرزحجم ةالئااراطقا ناك

 رائااو اهسهأى#ةع توملا » رافك اهثحو ىرصناك

 هبلقمصتو مط نم الع « هدبح أ رظنم اهيفءرسملل
 اندعهارذ نع داعم ىأ « انهملا راظنملا كاذهت
 اًني-امإ ضنا رك دقو « انيديار_ةظنم تالمدق
 ريفملارمقلا لوس بهشلاك 0 رونا كلما لوسريسن

 ذب وما كالكملا نبا كلملا « طفت نيد رصان د_#

 فلل

 1 11 00 دول منع تمحو للا داع مم ع وو جرو توتو هوك هكون تعتج همس مج »تح ع سج

 مرآ نمىلوأ

 نءناطر

 ريخاملا اذهبصو ظرلطعتلا
 فضلا اذه دعو هبرش

 زيمالان فاكو هب

 ل رتل ا رق أذ 5

 ةرضحلاهذهبىأر فاذههلا
 ماخملافةربلام ماعئالا نم
 هلعلو ماالا نم نكن

 ناركسباكلا اذه أعنا

 تع ركسل لداعهيلددق

 ىنن هناكو 2
 7 اومهبش أ ىذلا هدزوم

 00 هنن عقرامتاو

 ىقشب ا عاج اذامئللاو هئطد

 فاذمهلاو نط عبش 8

 تح صقر هندلح كرتو
 الو هت دعق ف عيرتام هندعر

 هلكلو هئدعم. نم أمت

 بكرو هلحلا سلي ب

 لولناو لانا كلو ”هلغماا

 مىشتلاسأرو لودلا بن

 ل_<الو نوولا لة

 له كاارهظو . نهدلا

 لمحيالو مضيلا نم ئلدع

 رمعشل االولو ,ىشلا



 الالظ هل تحضأ اهنأحح « الامئيحدمصلا ىذاحملمخ
 عبر الا حايرلا ى موال فنكو - عسبتتال متاوق اهب يمت

 نامصغأ انحو دا مينك ه نالع اهتوف نه انفحت

 ساطالا ىف ةعلاط أك اوك « سلملا ءامس ىف كيرت كرت
 « حالسلاب طاسوالا ةموظنم
 ا عطاقلابرذبذع لكو

 « هداز م-مرئاسلادب ل

 0 فورح هردصيف تتكدق

 ىسترملا هش نيهاش كو

 0 ةدمسصأ امهاذ هارتاطب

 ١» هن نتا اعنا 3

 *« هارمسن ىلسع ناك نم
 85 اراسعالا فرعثال دب ْ

 # حانحلا لمسمرفص لكو

 « دقاو مارضاهل 4ةمىذ

 3 لضم هنمىلغ |نأحكدم

 ل بعلو دج روط اذمحاب
 ه» ناشلاوىدملاىلاعرقنس نم

 ه» لوعسلقزرلا فخ دوصد

 *« عورم اهسآب باشع نمو

 * نهو نم رئاطل تبلج م
 * ىهاوكلارساوك اذبحو

 « موقلا درطلابةصوصخم
 * فارلل بدح ىرسمعل اذ

 - دادع تزد دقواذ_ه

 * هللا ىرتستع لاتهد لص نم

 - ضارعالاولاءتالا كرايم

 - هنا دكا ةدد نم هنأك

 * نوفا لياسم ىلع 4

 حانملا لب مهس لك نم
 عضاوملا نع ماهلا ف

 هداؤف مرسقزاب لكس نم

 فومضلاهءىرسق: اعارقت

 حلا فه بوصو راطقراك

 ءدركحص و هديأب |[ ووخعم

 ةقدنع ل هرب "اط امزتلم

 هاش ةدكساح تدع ىصح

 اراسي تمس اذه لحال
 حاورلاو ودغلا لصاوم

 دئاصلا دممدام ىو_ثدداكي
 1 وطلاراعأ لص

 بذن قؤاللو ضدرالاىلا ىرهت

 نامعلاو راش الا مسظعم

 ل_-عتسساعسلا نم هنأحص
 عرص» نح - ريطلل انا

 نر-قنم تكلدأ نك و ّو

 هايشالاو راظنالا ةدعدع

 ميقرلا بنذلا رهظ ءاندح

 ا ةولقلا كلم لد

 ءايثلاو بالكلا اهعمج

 هلع ةاهم صدش ىأراذا
 ىئام باس لالا لبق: سم

 هياهأ ىف مالا قفرحأدق

 نودحلات اثلالا طغت طخ
 هلم نبال طفلاو ال ىف.كسحو « هلثم اطئرصمملا رصبأ أَم

 « رفاظالارشانداوفلا ىواط

 « ائقلا وطخعو ضي سلا ضعي

 رشانواطل«4ئمابجعاب

 ىلا ٌلاردال مدهولا قيبسسيو

* 



 مهسأب احدلا ىف ىيرب رددلاو 5 مقرأب هفكوط-س ثمدالاك

 هرهالاب ةئمع نم مهاذا 0 27 طلاس

 روطلاك و لا سورط ىلع « رازشلا ككاارتم تق او
 قدابلاب فرحآلا ةموظنم » قراهلافروطقلا اذنخغ

 ٌملاردب قرسشملا هءامض ٠ ىنن نأ قددح مت مت. لك نع

 احدلا لابذأ تدك مصترط ٠ اصعد فق قنء تع نءهلاخت
 هما هقنأ ىف ها 5 هماسولا نمنح ئذ لكو

 ءارسغ ةقاقل امو ذ نم + :انكد عرأ هنعمل

 ل نةةعبأن 0 هنولم ةحس أاهمدتقت

 انولئاملوك أملا نسحأو » ىنةامربخلك "الام ىئحي
 حردي راذن ىل_ءهنأك « حربخح اهيدأىه اعرو

 ركضمو مومتلا خباربأب 4 هرتنقلا كلا ضقف نم ضقناو
 ديصلا فورحرسسكلا|ىلءىدب هت ىديالا ديدش قلق اربدغم
 هتصأن زودطلا طا ةذفاح ٠ هندالكل اطار اع

 هضرتاملا اهطومش تاصاون » هضرتعملا اهتاج تذماذا

 ريطاالامخ ف هنأكسص - ريتا بيغاكو "لك

 العقلا قار لا ىلع امدقُم ه لا ىيشاهؤلزغ ثدع

 ستيم ةرون لمثاب مكسق ه امز رم ىعس يغلاكضسأو
 "ىو-سومءريطلا ىف ةز ه, د80 «» ىؤق رطسدم هع

 1 :اضت دب هنأ كستس © داوم كو اناعث شاع
 زاندعلاب بح اولا تعم *# زاثعر تت ىذكو اذه

 رفكلاف ىدن_واازو ايناك »* وا ةعملالا دوسا

 ٠ زاتؤالا نيغاناههصت « ىراوشلا 0

 رسيلا ىلعءاهتم ةطقاش ه٠ دولا ةمماد تدم تعش

 عكر ىدقلا ببراحتىدا * عقو انيدل ىهو امن 17

 تاق ينذ ىانزت مو «تلص> دقاير امظأ تصصأو

 رغأ هو امن هحو لك ةرهدأاهحزاش اهلا هوا تتسم

 نيو>ولاوذ وقوباعلا ىشرم# نيقلارةمدةقنم كلا

 ىنان' دمص ةائعتش ىىخ « ىئانالا نم وام ضرنإ

 رئأشلا حايضلا هتوف لدللاو «رساوكلايدمضلاكؤلملا دمض
 حماوط هنالتظ ىلا قاهف هخراوملا ةؤدصتقلا كاد

 انانطب ىو اضاخن ودفت * اناك ثننع قزرلا,ةةثاو
 حجاؤشتلاب زاطقالاف موعن ٠ حانملاوةقارنسا قانرس

 مي 4

 تبلا اده ئعمانا تقف

 لك ؟تيل ىف دعاف ىنال

 نيلسدلاو او ماعطلا بيط

 ىلع ضافيو باشلا
 لغش ىلا ضوئبألو 0

 عفدي الو بطو ىلأ العو

 سدعهللاو اذهو بطخ ىف

 رجالا نمزلاو زئاعلا
 ىرأريمالا مام مانأت كو

 هبي زق بثرلا نيب ةفأملا
 ايان ىائاك الو ىندحاو
 استرتت الاىزأو لوالاك
 ادعاتوافتو اذيند>

 اذاارخأتم قيسحا تنكر
 دارأولاعضاوتمو مدقتءام

 نمم-ازول ادودمو مظعت

 , فانأو داسؤلا ل1 داس
 الم رخأتلا ىلااعومم آلا
 دودمتاموحغاو رغصتلا ىلأ
 فلخااداةةعاوا رغتانأروأ

 نكيملناف فتحا ائاتوأ
 تذرواو تدرس 0 ٠

 ناكةسقلارذضرف طاف
 ناكن او ناراهز ع ىو



 هانا ةشاشنلا
 جي وهن ىلع لابقالا نم
 ا لابس

 اناوع
 6-0 ةعئرلا هذه نا

 تانماهدعي هنكسأال ين

 كك دادشنمتءععسو ا اهب راط

 همهوهانماكو وص نبا . ىل

 اسوبل ولينا ا

 امعطمو

 فهأع رف تاذتناك مانأ 3 فتسهلا مامحلاحوب اعل

 بصايواغ املاو ال فدكف « باق نينحلا نل هءاهلكف

 دزا شال لاضرلا لو دعتءأملاو ل درغلا ىداولاو مثساالاذهت

 عئاطلا فيكت ىداعلا دمحيو ه» عماسلا ف يكفى ارلا اهيورصي
 رف نءوا عسرلان ءوراق ه ر-نلاو ارلل ترظن اذا

 رفصرو رعشو تاضور عس ر ه ركفلاونوسعلا ىهانانسات
 نادمهررق لكخ نيبو * تاك لزنم لك مامأ

 قاوط الا نولقلا ةيذاج 2 قاروالاق قرولا تنأراما

 نامزلا كذكم أىتم ماو « نالفا ةذللا ردابف
 فيرخ اهلا تافوا لكف ه ف.صمالو ىتدم ل-ةثالو

 لدتءازادانأكش نع ثامر ه لدن اقضي َناَمَر' لك

 هناذإ ٠ نم كن ام ريخو 5 هتاقوأن ة دام ناسا

 ضرفلا ىل-أ دهن انززودتو 95 صنقل اوهمفدمهلل انو رب

 بحاول فوؤريطا اف اناعتو « تراسملا نم كرت ندحاو

 قرشا ارورمدناا ه>و ىلع انرس 0 قد_يلا ىر نامز اندالإ

 ملا روداإ ثمة لغو ه مكحلا ىف ةلداع ةمصضعيىف
 5 رايغلاةمامعتيإظت ه رابطالاىلا ثوع.ملك نه

 رهقلابهنم سوقلا نارئقادنع * رفسلا بقع هيعودلا دجدق

 همقاعع ىلتع قرولا تنغل هيدي زن ءسوةااداد_دالول

 لال_-جااذدكهزا.غالا ةدطاق + لاصرالا ةمنم هفك ىف

 همشعملا ضان رلانيسي توثامم ٠ هبحتمناهالاءارضخ ءاردز
 5 رانوالاب نول ةدملابط « راعيطالا ةاوقالا ةرغاف

 نورسقم اشتامب ٍبعاخوأ 8 .نون ةاسملا نيب اهناك
 هقول ةذخاو ةنئط نم ٠» هقودعم ى-ملا,تاشاهأ

 ََحد راخا ل اهنا عص - مالا ريسشل امل ةعماس

 قدا ابك دكا تلا وح 5 بزاه ابنم ريسطلاواهناك

 فذ _ةئىشو مرسملاب ةفهاش ه فطخت 21 هيشاهلاهاو

 قلملا: اوقدحا قدص ناوخا * قئومناكت“ انلزنح
 لزاه داضو دح داره ه ل_#نم ندا هلا

 عقاوف اهلوتن نم اهنأكتص « عقاوم ههابمف ريطلل
 ميدق نع ىب !ثنىدح ىور ه مرك ل مف لز إن

 مثلا صرق بزفملا مدهتلاو « نمرولاءادرقفالا ىوط تح
 دعاس ماقلا لهل رهاشش نم ٠ دضارملاىلاموقلاردتباو

 كبلاح



 نسا

 احدّقلا سن هرغث هنعدوأ « انالاق حافالا نيآوانلق

 اذتفا مست اف لاف « امدع# مادا ا قاس لظف

 كلملاانسنبالوقصقرملا ماصسنالا نماو دعو

 ندغلا ىلع ىشخيميسنلاامو * ىئضميسنلاكىناف فم شخمال
 مدق: دقو غاددلا نبا لوق صقرملا ماحسنالا نماو دعو

 سؤكالاوأ لاو هللف ىريسغ « لبقمل هتردق ثنا برا

 ساجما ىف ةعمش كلف برا, « ثلا ةبمعاانا تيضق كلو

 سجرلانو.ءنمل_ةلفبرا « بقاممزيعيانل تنضقاذاو
 هلوقهلثمو

 بةكيضرالا وهو هلع ىلمأو « اهردغرتادغلا ل.اىلاوكشاو

 اودعو ةوالكلاريغاهر رت هرهظدم نكلوىئارغلا مادسنالا باف تءدقتتام اسالاهذه

 هسنلانبنيدلا لاك لوق ص ترم ماصسنالا نم

 ,رئاشبابندلا "الق قلخم « هديىلع باح عصلا بك و كو
 حوراطمنينيدلا لاجب باصا | لوق صقرأ ا ماعسنالا نماو دعو

 رئافضلا هيلع ىلئام بطابق «» اهطرقرابخأ لاخلا ىهتشا اماذا
 هتنارصن همّقفل نب ناهربلا لوق صقرملا ماحسالا نماوٌدعو

 :فرستذا ءاضدملا عم كارا ىتانمءادو ملا فطنقأ

 فاض اق ادوسلا بضغتو * اهلاثمأ ءاضسلا فلختف

 فرءبنححر./نماهفر عل * ائههنمنادو.لا ةقاعن

 ىناسإتلانيدلا نيم لوق صقرا ا ماحساالا نماوٌدءو
 بةكلاو ناصغالا اهسالو مهنم 5 مهدعبا ىداولا ةشحو امفاوراس

 زيمالا فخم ريبكلاهللا

 علخلاو
 لاي ايا ات تال|ل

 (هناقدصأض عب بتاعي هو)
 ءاقي هللالاطأ ةثحولا
 ردصلاف حدتقن ملا

 ناف دئزلا ىف راثلاحادتفا

 تشالتو تراب تئفطأ
 تثاطوتراطتاعناو
 ءانالا ىلعلرادتاذارطلاو

 اذاثعلاو ضافو“ الما

 ولوأن فو صاروخ رفالرت
 طوسان درطيال ةعئمل هذه

 لرش انلقعي الو املك
 رطظنت لاح لك ىلع ادن

 الدار ركلاللاعر ١
 ند لالذارطن مقالا ىلعو

 ءاثيقل ليوطف:ًابانمقا

 15 نهو لق موطر 2 امدافرتعاو « اهتاأ ميسن ىلع لفطت في رمش هكر دأول ىتا اةزجرملا تاماصسنالا نمو

 لواسلا مظْبةموسوملا ةتابننب نيدلا لاج زجشلا ةزوجرأ هاهتاسداصديرغت مغابلاو حداصال
 ىل-ٍقبقلدقناكوةاج بحاصديؤملا نا !ْنِب لضفالا كلم ا اهبحدّدما ىتل اكولملا دباصم ف

 ىهوروص لاى لذفالا

 بتكلا فادرأ ىثولا,تاقشاو «بعسلا ل ضن ىلع ضورلااذش نا
 ماكالاف كحض رهزو «٠ ماشلا رقسم رون نيبام
 رهازالاهذزهىرم_هاىمهذ « رثاخذ اها ّصرالا تناك نا
 مهاردلا ىل_عربتاندلا طس « متامغلاةحار اهتطبدق

 ميسعتلا ةرضن هيف فرت ٠ مي_بولانمزلا هج وب نسحأ
 بشعلاو هب ٌسعلااهز ثبح 5 بحرلا ةامسىداو اذ_حو

 حرفلاتادارو نملاو نمالاو 0 حرملاوءانسسل اوءانهلا ضرأ
 بالاو همصع تاهمأو ٠ برئلاتاةس ,عاونلاتاذ

 دازث نتي هانعب رز رات
 ملسدئرل جتلاناىدشعو

 الو هانف قعطقمل ئسرغي

 هاوس ق-هدنمل ىف ىل ارع 5
 درفتادغلا هملعتإ-كعصو

 ءالكولا ىلع 00

 نءهرصتقتاو ءاعالارطشب



 همن رمث 'ركسم نم هتيكر

 داقذا 5 رق ركت موا

 ه-هبرضدوءعوأ هن يعل

 اشكل هتسئدزنوا
 قءريصد قف هتبل وشو

 4 ل

 ناو مويلارعضلا اذه

 قلو مولالف اهطاعتا

 بالقنا نمريءالاهقتادأ
 سمشلاعولطالا نامرلا
 ناعتسملا هللاواهب رغمن 3

 ةيترةرضمل اهدي همداخلت و

 اهنع رصاقلا هد 2

 كازيو اهلعرافلااهئانقو
 عماطلاهتميو املزانلا
 هوصقم اهتاهجنموهف اهيذ
 نرملاو د :وسحتاهفارطأ نمو

 ا 2
 تفطخوأ رع بكى ريف هتهجن 1

 رد بدي لصوي ريس
 عيشامبرواهظ عريس

 اهلخدبالنم ه موج بانىلا

 قاقثلا عسجبقرهلالافاو

 فغالناق قافئلاىفالا

 كا

 نامل نب سيردا لوق صقرملا ماصشالا نمو
 حارلا فرص» تلم اذا ىّيح « انرف انتنأ تاحاحز تلقت

 حاورالا ف موسملا اذكو 5 توام ريطت نأ تداكن تفخ

 دايعنيدوعملا ل |وقهلثمو

 رذتعموهو ىلب كلذ دعب و ه اثدث.مفال"الا يبي عداص#

 رحخااهن ماانلقلاهادئالول « العزي كك

 صقرملا ف فرش ل ضف لوق ىنبدتإ و
 روحنمد.غلانومعىفىذلاالا ه رثأ مكم انأ ىف روعلل قديإ

 هلوقدل هو
 مز(نمفقك ىف مراص ىنناك 2# ةربدم ىهو ىلأمالا ىتدلقت

 تاطاس سيدان نيز عملا ف ةدمسعلا بحاص قير نبا لوق صقرملا ماصسنالا ن ءاودعو

 ١ ارطاماموبناكو ديعلا موي باغدقو هي رفا

 اكهخلاورشلا كنمدهعيناكو « هردا اوب تاهناو دعلا مه

 ىبلد جملا طظكلااف و دعن نم ضرال ا ىوامدءاج هناك

 راطعلا دن بهللا دبع لوق صقرملا ماصدنالا نءاو دعو
 ردي اهرخ اوسع اهلواف « اسدللاو عيصلااةيآاإ رب ساكو

 ريشلاو مستقلا ءاحاهراز ناف 5 اهحام اهر زر ملامةيطقم

 راللاهةشعيءاملا وح ىشعلان مو ةعوملكلرهدالامعاوف
 ىرضملا نائل نت سلفا ىذاقلالوقهلثمو

 روك ذىهو مولا ىديأب طحت » ىولا فمراودلا نأ بعنمو
 روع فكصالاو ارانجان * م-هنك اىاجنأ اذ نم سماو

 ةسكمن الو صقرملا ماصسنالا نم فد رظو

 اسجرنضغيوادرو خفي * هفرطو هتنحوقركسلاو
 داد+ ارفاط ل وق صقرملا ماحصالا نمارتدعو

 هبدسأ نمعم ميصل ىف داعا ذك - قسيس لم مابدشلا عيص رف

 ةجافخ نبق كعا لأ لوقهلثمو

 ناسا ميسنااو رغثرهزلا اهب * "لم ضايرلارارسأ تغو
 ةنامللا نب !لوق صقرملا ماسالا نما دعو

 اناعم تن ئناوالارهدلا ىلع ه مهتنعتسا امةريس ىله أو جورب 7

 انارعط مهضرل ن ْن معطتسا لذ « ىدلاو رولي مث ىحاذجا اوشارأ

 قاقرلانبالوقصقرملا ماصسنالا ن ءاضيأاوذعو

 اصفودقحابدلاو اهث-و ٠ ىصخس وكلاب فاطدنغأو

 اعقندق "ىريشعلا هاو .٠ هقئاقثانا ىدهأ ضو رلاو

 00 يي ل ييمييبتتتت؟ا



2126© 

 سس سسسس سسوس سس سس سمس بسسس وس ساس بو سس ا سس سس سسسوو

 رثك الاذن منسملا ادهءادخو « مداخم لوسرع نأ ىدعنمو
 ريسعكلاخو روناك لد خو » رهوح كرغتو ناحر كراذع

 صقرملا ىف ىلصوملا بر عنب ا لوق هل شمو
 دو_.ق فضلا نمريسساو «* بص قع ءامو بصانا

 ى دوه كتذقتقىنكلو نكمعلا عمداىوهلا ىلع ىدوهشو

 ىلصوملا ىواللا نبالوقدل مو
 ردا كظفات ست مارس لاذو « لمد عاذ_هنأ الولف تنك
 رذ ىلع حولي ردم رطب تهل .ردزأ ىردأام هللاوف

 ردا ةلل نموهذ أرد ناك ناو « ةياصم عنصو هفارهز ناكن اف

 ىبزال اريهظنبالوقهلثمو
 هحرش مياعلا تنأ ىرولا نود « اذوامد لمد اذ ىلقو قرط

 هحرح ىف ام-همئتملك لىد_عت * امناونا دهاش كيام_هو

 هدف مانالا نم ٌكاوسهمف 5 دج نافميدقلا كلزغمباقااو

 هلوق لثمو اهنكمأ و اهالحأام َةفاَقلا هذهرظن |
 هدوغ نمور وغةقثد علا * هفدر دغأ اوهةطانئمتراغ 1

 ىراوذلانءنيدلا جات وق صقرملا ماصنالا نمو
 ركشلان ع تزحعىلاكوسصال » ىحادم كل :ءترخأ امهنئاوذ
 ى رع مك لش هىلا ىدهأن ا غاسا « ةٌرمدعب ةّرم رك تضردتو

 ردهااىلا ىذه ع ارد ناكناو »*# ةسصمقت كالتف اردن كيم ناف

 ىوارمقتلا معنلا لوق صقرملا ماخنالا نمى.هتلو
 ميسنتلا عملات هيفطعل «#ثدر و ص ىلع مي سأل | تك احو

 ىدركلادمعلوقهلثمو

 بو مكحنب دهلالاحو + ما رانااموت قش ااماذا

 قيعلئ .ىشمكحرسصال ه٠ ضان فاداوسمكلتثعب
 هدلاو ىلا ب:كدقو ىلإ ىلا نب بذهملا لو براطلا ماسالا نما دعو

 ىعطمن ةرافيال قوش نيطامش 5 ىلث ا كتكي ىلذدوعت تنئنح

 ىجمدأ ب هداج دااىفاهيلا تعب « رم :7ةىديسو زارس |تقرتسا اذا

 هب رديعنبا لوق صقرملا ماصنالا نمو

 البالب و ةسعول اجاهنيطخ ٠» هد#كراذعلا ط_تىذلااذا

 الثار دعلا عشار حو مراص طل نأ عطقأ تنك ام

 ىنمسملا نامفءنيرذهجلوق صقرملا ماصسنالا نم تيأ رام برغأ نمو
 عراف ءانافارر نود ه امن اكفاهارمث لع تدف>

 0 ؟غ

 رغعجن مالسلا دمع مامتورأ

 نان يةمٌوملاريما هنن ءسلملا
 همدخاملاطةنامزلا هو 0

 اريشكفهللا» ةالق كر

 اعدقو همعنوهمزك |ام

 قادوالا هفرعو ربيرسل اهوا

 لاملاهصقنتاو رب لاو

 هافجناو رفاو ضرعلاه
 ثاو رهاظ» اًمذةلاف كيا

 طا
 تثناو ثوامعت فك

 نم كيلعهدروء لات

 مكععالو قصتسياعماظمالا
 نءىرتالاهناف 0

 نادياو سارلاريغ سانلا
 فاو ثادراب الإ رطضمال

 انالوم مولا ا[ تى

 لمتعال : هوز الا ىلع

 لءةءال هلطر

 نكيال سرثنم "ةلصنت

 دوجعالد 6-0 نيفصت هعلمت

 لسعلو نينثإ
 مرجلا اذه ىلع رق

 دواط# ىلا

 نب هعيزوب

 مه ملااذو

 ىبستناكن او



 خلو م نم تنعمام

 علخ دريس>نهتءدواو
 مدل ةرب تناك ناو

 تاو هاضروهو 00

 نتمدسعللا هد وص
 راع نما +حرضي

 ره مم هر مل د مقر

 مالسلاو

 (همأ'ه- 3-80
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 ةوثبلاو ق-اهلطايةوبالا

 نا تاعولو ل-طاباهة

 فرةءةيخامدلاولا : ةرظانم
 قو ف ةهسثلارهب ره ادعو

 لوول ن نك -ةانم

 لوضفلا كرو

 (اذبأهلو)
 لك ىف ل ذ) ةداع

 هه ها ا .٠

 تةمةهندأ

 او

 كلذ
 هدا اذاو د

 تاىرهعأو تقو لكى ف

 ةعلطلا 'تدقم ةحاملا اذ
 او-لنكلو : ةاطولا ليقع
 حاسد ةحاسولو أ ءإ ص

 ةحاحولواو لامام-
 رححالاو لام 1 0

 _ ذل هل 1 0 وات 0099199:10:000917 0011:

 ى-ختومكادفاطاشأ ل هسفنن 1 وو رس روجر -واذا

 ىطسي كر ع بودل ل حاربسلا“ وش ربا ىرتتسلا

 ىدادغملا لضنلان بلوق رمقرملا ماحضالا ن همز

 نالانمر_غلماجلان ا « اهقوف ع قرولاداكف ترطخ

 ناريسنلا بت اوذ نيقراطال » أ ام رلا ماه ىلع اورمشنرم وم ند

 ىذيوامتلا َّط ءسلوق لهو

 نافد ادا غاللل.ةاهلجأن م © الك راشمهيئعو فويسلا! نيب

 نجلا .كو ف لضافلا ىناقلا ل |وق صقرملا ماصسنالا نمو
 ىقمءفو قيعفتدصاق ٠ ىنلكو ىللك ءلدر

 ههقهلوق هل ثمر

 هلعك ب ثومهأ ن مدا ءااعلخ 8 هناى د سايعلا ىىداع

 قاعاسلا نبا لوقدلث هو
 طق, مامغااو بكت عيرلاو « ةنءعريدغلاو أرقي ميلاد

 ادداانلّصب طقادرس د را 0 هنسحقثو رديزب مالظاا أ ادم

 هذيىفو كولممهءلءلخددتر ىراذلا ةرامز كلملاد- معلوق ص ةرملا ماهسالا نماو دعو

 سوق

 رفسلامورأنأهد_>ىلع ٠ برتءادبامل ىناهن
 رمقلا لكس ولا ىنفريسأ 7-0 هسوآهديفو َتتاَقو

 قيركسشلالخدرانبالوقدل مو
 هلامالا كلترو كم ىاقذ» »+ ولامأى ع ماوقلا ىف

 لود_ء مللأوأ شاو ليناو » حريم اهلاقوشىفزثمد
 لوعش لامشلا ساقنأو ريبع ٠ اهبيرتوّرد ءاي_هحلا اهبدالب

 لءاعوهو ضورلا ميسن حدو 01 قلطمودو 0

 قاشعا لعفت كل :تحديىداشلا هماج كارالا ود

 قاوطالااهقانعأ فوت دفذ *» اهرساب ىرحاملا مارغا!مكح
 ريدر نيدلا٠ امم بحاصلا لوق صقر 1 ماه شالا ن هاودعو

 فطعت ل :مناك اله نسا « ةناهملا كنم ناك الهىطظاسف
 صم 48 نءاكالاو .٠ .ءارشا كلا دل ا ععانو
 فطوءتو اولا فرءاىناف ىلع . هغدصو اوان هولا ةذطع قمع

 قالي ز نينيدلا ىح لوق صقر 1١ نءاو دعو
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 ىدنءل ةسأو همااعأ تذج « هنام-يغتادغناولالاك

 ىبتعل ارصن أ لوق برادا ا ماسالا نماو دعو

 اللع ىللذأا ىف 1ةأع تساو 5 لؤاذت لى فأل - هد هللأ

 الجىذلاردةاافرذءيرذلاو « ةيفاغريغلثءةقاطنكل

 دنهنب حرلا أل وةبرطا اص قرملا ماصتنالا نماو دعو

 لأ.هيا نع متيعَو سمع 0 انلقن ىكأ|(اهواع

 لازغلا ىف كا! دلو « ب.عالولازغاذد

 سواه ىلا عملا سعثريمالالوق هل مو

 رهتااو سعد! الا فسكت سلو ٠» ددءاهلامموءاعسلا فو

 حاخلا نب 'لوق صقرا ا ماصتسنالا نءاو دعو

 انال تدار 1 هنواخر ىف عع ىريأ ناك

 هلوقدل مو
 رهدلا ارش قرغنحت *« ةذره هرهدلا عيصاخ

 ىّردملاءالعاا ىنالوق صقرملا نماو دءو

 ردكلاعءاهفوءانصلاعم « ٠ ريا ىلكد تءاناك ل اتاو
 هلثم انعم قدح وبالىذلا ىز اذا لوق صقر ا!ماصسنالا نءاوّدعو

 ميمعأ!ث ع علا فءاكم ا »* داو ءاضمرلا ةىفل انافو

 ميطقلا 0 تاعضرا او ذ- « ائماءانفؤ هود ناز

 0 نينا ةيادلا نانا م الالز اماطى ءانفشراو
 مدت هلل نذأبو 0 ٠ انةهحاوىفأسعشلا دهب
 طا ١١ دّقعلا بناح سابك * ىرادعلا ةملاح ءاصح عورت

 ىنالق_لا» اصلا نبا لوق صقرملا ماصسنالا ن ماودعو

 مي

 هرصخ داعم ىف ميفنىرسو »* هفرطن ماقسا | ى واعف وهذهمو

 هرعش ن . ءاهكوحأ تنتثناع 000 رغشب مالظاا باول اتق ىع

 ةناملا ءارهثن هوو ق-ثمدلا طامخلا نبا لوق صقردملا ماصالا ن ءاوذعو

 هسدامأا

 هب ل؛ههضارعا نمياقلاىو ضرعمةنسالا نيب بهو

 هبط نوكتناافوخو اراذ- *« ةنأىملاف تس ؟اذاراغأ

 ىناجرالا ىضاقا!لوقصقرملا مادسنالا نماو دعو ىنارغماصسسنالا اذدو

 ىرأا!كيدينيب لمتي « نالالا ثيغلا لزنرامو

 هب رامهلا نب الرقدلثمو
 دقولا عنام ىدناان "نكس اوهماع « هناك ذران تذخ هادنالولو

 ىدادغيلا شاقل هقنادمع ىنأ ل وق صقرملا نم اودعو

نزع اناوح ويحلل
 نع 

 (تاتسر باكي

 ضر(
 0 0 هك

 ىللا لاذ. 1

 بالك ير 1
 رد انامل 2
 ا

 و ند عافقبلا هذه زوو

 2 عامرلا ف
0 1 1 

 - د صرالاو دا 6

جربو أ همقساالهقئاوالو
 ع

 طغلا كلذ نم ه عمسلالو

 ىلا اماو (.هامءالا

 0 هنالهاف هند. مقر



 . فس وت 1 7 1 1 < ب ب جب ب ب بح

 3 ٍِك مدا تلأساذاىناو ناس
 ثبلقلاترماوأ دلو
 تفلشالاو و 1

 نءاهعطقانإ 30

 ىمانال ه-انذاإو
 توعجارهسلااناو ليان

 لسا افكو هر ةكمال
 ركلاالادصقيالرهدلا نإ

 هدوو ىلع اذهو ا

 عو.دلاتارطقو عوملا

 من تاه -ف: عجاراسو

 مدلسلاو بيصاع نك
7 : 

 نك

 ىرتصل !لوق صقرملا ماصسنالا نمو
 ءانارب_غيةمئاه فكلاىف . اهمئاكفاهنول ةجاسئلا ذقت 7

 هلوقدلثمو
 امر ؟ىل_ءامرجد_عملنا » بتعتمامري_غىف بتهم
 السامىركلاةئس بسلا « هلامخزءواقدوددلافأأ

 ا ىورلا نا لوق صقر ا ماحسنالا نمو
 مان هعزرنو ماه_سلا عقو ل تضرع أ ىهناو ترظن نا توم اق

 ره اطى يطا هلوق ل مو

 اماواانملغاودوخل 5 موا اولع [:.لع تولع

 ةهامعاا ىلا لوةبرطملا نماودعو

 اهلاذأ رّرت هلا « ةداقئم ةفاللناهتنا

 اهلالا ممصي ني مو . هلالا رح كنل_ذ

 راها ل سلوق ب رطملا ىف هلثمو

 ريخلا مده اش ههجوىف * هقثالخ نعءراالآسنال

 زتمهل اني هنا ددءلوق صقرملا ءاصسسنالا نماودعو
 ركب ومادملا ىلا دغافن'الاف 5 هلالدرانأدقرطفي اله!

 ريسنعنمةلوج هتاقثأدق * ةضفنمقروزكهءاارظناف
 هلوق ىنملا تاصق ره نماودعو

 دقملا نس« دقءامساا!قذعوو ةناكمىف امهتمىره د حصاو

 هلوقدلثمو

 للياانمفوخاك قيرغلاانا « هيقاراامىلل:ةأردعهلاو
 هلوقهل مو

 اًرغلامد ضعي لاناف ه مهتمتنأو مانالا قةةناف
 ةهتامش نب ردن نأ ل وق صقرملا مان الا نمو

 لمأ الباندا بح ىتكرت ه هلمُو أ شى دوج
 قمدلا اواولالوق ماحسنالا نمو

 دريلاببا'ءلا ىلع تدعو ادرو 0 تةس:س>رننماواواترطمأو

 هلوق ل هو

 ريدغانوذن دق معو ٠ همن سا ضار ىرأ ىتم

 ىضلا سابعلا ىلأ لوق صق رملا ماصتسفالا نمو

 هناسلهامتةنماول ذامسَح هراذعك هنأ يسفتبلا معز

 ماحلل اني_للا بأ وق صقرملا ماصسنالا نمو

 داماك ه فكو نامعلا بطر 5 هيىدوعدلاخ نع ىلئاسأب

 تاوحلالاك



 مةسلاىفءربلاىشة5 «٠ مهلساغمىف تشوف
 هةلوقدل مو

 ءادلا ىه تناك ىتاا ىنوادو « ءارغاموللاناف ولك: عد

 ءارس هلل هرج اهسمول ٠ اهتحاسنازحالا لزينالءارثص
 «* ءانزو ىطول نامحم اهل « ركذىذىز فرحت اذفك نم
 ءال'الث دبل ىفاههجونءحالف ٠ ركةعملبللاو اهقي ربا تماق
 ءافغال ملل اهذخأا.غئاك ٠ ةيفاصوي ربالامفنم تلسراو
 ءاملااهلكشنعى_خوةفاطا ٠ اهمئالبامىّجح هاا نع تقر

 قسطا حلا هني دش لوق برطملا مادصسنال !نمو

 هنعمل انهومقاأت قرب « ىوها!لمدناامدعن نمالادبو
 هنادرأ 1 ارذلا بعص 0 هنوصوءادرلا +. شاعود

 هناذسأ هبت صام“ املاو ٠ هعولضهلعت اتش امرانلاف

 داؤدىلا يدها هاني قىوطعا!نمرلا دبع وق برطلا ماصالا ن

 ست موق بدا ا هنكلو 5 هنوعممام سعتلاربرص سلو

 فاضاءانثلا كاذه_:كاو « هنودحتام كسلا قف سلو
 فاديا ىفكوكسعلا ل وق صقرملاماصتنالا نءازدعو

 هرضتحوههدايزبب ٠» فادوباائالاامنا 00
 هرث !ىلءامشدلا تاو . فادو:أىلو اذاف

 حاطنلا نير كبل وق صقرملا ماهتالا نمو
 الوزهملزب ل ىنام" الا صور ه ه«مومطو همز ءىع سع نأك نه

 ماى لالوقب دراما ا ماصسلال | نمو

 هلئاسهقاقةءافا ميدامل « هسفزريغهفك فنكي ملولو

 ءاوّدعو

 هلوقلثمو

 للان داك رشا ءالارخآ ىف * هل تدصنا 1 هّطل##ىبظ

 نا كي دلوق صقرملا ماصسنالا ن مو

 اهراكتبافوبغا تامه: لدو 5 اهراهىوادف لو ذه مريغابب

 نة اهلوانت « امنئاك ىظ فكن مةداروم

 لمءدلوق ب رطملاماصسنالا نمو

 ريصبلا "ىلع ىأ لوق صقرملا ماصسنالا نمو
 ميك اندلا فر مركحللاا 0 ىلعملا يسئام3 كدا رمعل

 ىلهملادلاخنيديزي لوق ب رطا ا ماسالا نماو دعو
 هبياعمدوت نأ ال“ رااىنك « اهلك هااصت ىذر , ىذلا!اذنمو

 نلت انطرملا ىف مهذاآي ناك م 5 اوركذاورمس أ اماذا م اركماانا

 ىطرمش تيفوامل شا اناا
 ىطمضبءاخالا ف تةالوال
 طب ك عزب ىلتب ده تنك

 ىطيوع تسح اذاإف
 الهفذلاذترقتاكلاراو

 طرضن'وضولا ضقن امنا
 (رغآ)

 ىلءكيديدت كنالل شغل
 ىطب
 ف ىطخو ىطغا ٠ نم كالو

 : طع
 كذا 0 الو

 ا
 ىلءتناو اه-ظنع 9

 طشلا
 (ىربجلا نسل اىناىلا هلو)

 كو ىلعبضغتنا كارم
 ناف ذاثءالاودو ع 000

 دارا نع ناو 1010 ل

 سهالا ىف هنأر غ 5 هه

 اع لئسال نك
 كوع دي هناف اضيأو نيم

 هدهو ن 9 كوت لكل وذ

 6 ' الاوضح اف ةمصيقر د



 د اعف رعد نإ

 داو ةيراعلا ري
. 
 امه

 دح ىف
 د 0

 طرا .ر * عاونا
 ند سهام رةوأ|
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 ق*هنطعأ !بحان

 بقلخ ىديو ىلا_ ِ

 دراوش اهعمساكس
 كعرو

 هأبننلعتاو دراوب د ىءطلا

 (تايبالا] يح دعب

 ىلب ادق ذهل أ

 من اوتو ىطنالاو

 انش كيودف [جثإ 0

 (رخآ)

6 
 كلل 7 سس

 ل ةهلالنم داوعلا ىرب فو « ىدناعل_ظدقاى -ىطتنفش

 للا نيعالا وهلا قاعسر ف عدت مو ىرثأ ىلع ى.ع ترث_ءامو
 ولغ:آتمخراذا اهارك دحورو 5 اهيركذاماذاول_هن هم-->ىلو

 لّديلا اذي-امن_:م اهتل.ةناف « ىوهلااخأ اهي سنا الذب سفانف
 لذأا ى.نا هملا اس :دلانداجت او 2 , مابح ىف دل نخ

 دحلوق « ماسالا دوةعاهبمظتنتو + مارغلا جعاولد قا ثالا جبت ىتااتاممارغاا نمو
 ىناسإتلا نيدلا فرفع سل انين راعلا عاش لا

 قايلا لالا فك ءانفرت_خاو *« قاوشثالا ةذاو م اردغلاب ذا
 قالدالا مراكم ديد سنأاو « ىل- مومو عتلخاو

 قاولا منووذ كعمد ءامز ها ةيرمشب دود _صلا زأنن هقروو

 قافالا هه لوسر بأ « امصلاسفن ا.صلاىلا كاعداذاو

 قام از لا دع لق غن لأنا مولر سو علا ترش 'اذاو

 قال_ءالاو ل ذلا 1 5 مهااصوتدرأن ا ةحالا قلاو

 قاثشعلا ةلذو تيما نع ىوولا ىف عماطملا ىل-أ نمسلوا

 هلوق ةممارغلا هناماصن اقدار نمىبرطب و

 ميلا ةكارالاةعواطم « ميد_تنلا ةةناعىف لعت
 مدئالقرد.ع ٌكّوسو *« ىناف قالا هرمشاعو

 ميدقلابو ثيدحلا ركساف «» ىء"اكو ىثب داح أ هب.طاعأ

 ميد بج ىفدولا مك * بصرى اق ةيحالا دنع ىلو

 متلانرتاساعقجا الف « هنعناول_تلارفاسو ماقأ

 ىلوةمدقندقو هنو عبدي و ىنارغأ !ماكنالا بايىفةقاطا ادهسن ءنكمأ ام انهتدروأدقو

 ماسالا ناف هتذا ب هذتوهكلس طرأ يالا اريصع رخاتملاتءدقو مدقتملاهمفت رخأ ىف

 اهلارطاوملا حا. تراوامميوذعل رثك ااهيفدح و هنكلاو اهريغفو ةيمارغلا باونالا ف لدي

 باد ىف فرظمس ايو هريغو ضراسفا 'نينيدإا ف را ال نيفراعلا تا.مارغامسال
 ىرودل!نسحلاد.علوقةيرغل اما رقلا قئارطلاع نم ماهصسالا

 حرقعوملازن . هىسمام لهم * حرش ىلوزئهدسم خأو

 37 #بهلاىل_ءدمد كح فور هدا ا وكح -ا.كهالاممضتإ

 مصل سدأ ئاط ةيسسهلاب ةرككسا!نموهو لوقي قادخات

 1 2 هم لوقااو هّللالوسر , لا تلا تح :رسغتمل

 0 هودثي دا ماسعل 5 اهدقو لاو اونا اورفاس

 ةصف- ىلا نىناو رملوق ب رطملا ماصسن الا نمو

 باالاوو ذىرحوىرجامل « اةباسنءمهحوةهدر تدم

 ساون ىبأ ل وق صقرملا ماصسالا نمو
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 فءتلاذاىملاةيمخان ٠ ىنةفعسادقااع تضرنئاف

 اهنملاقاممص-أامو
 ىك دق ىّذو له "ا مك اذان 5 نءو ىلمأ م أ ىدوىملبهأا

 ىولا ليلا اكلذإ قام امرك + هولا :ك امل اودوع

 فاحأم مكتاي-ريةيىرع « ىوامسق مكتاسو مكنامحو
 فصأ مكلااصوب ىرمنأ ٠ اهةيهوو ىدي ف جورذأول

 فاك ريسغب نلخ مكسب ىلك * اعئص2 «ىوهلا ف ىنوم-ةئال
 ىن:+أ قعتدك ىرمعا ىتح ٠ ىمأىفافخاف مكمح تيفخأ
 ىفالافطال انمى أهندجول « < --ديأواف ىءهتتكحو

 هلوقب اهتءلوذءاا بطاخام ىلح أ امو
 فنعءداذ ده. تةشعاذات * ىوهلا مطفذو ىئينعت كنع عد

 اهنملاهام بذءأامز

 ىنءالمحأ امايهياضرو : هب ىذريالك مليم أ امان
 0 امو تاعهاز ال

 فو وذ ى.ءناسنا نء بانا ٠ ىمىوهأن موبنذىرذللام

 درصق نم هلوقب هدم نتلايعاوقلا ماما

 اولثءاو هذ ةدنع ءم- ماع « اوضر ءأو مارغلل موق ضرره

 اولي افىوعدبملارااو طاخحو « مهظوظح اولداو ىنامالاب اوضر

 اواك دقو «_عري سا! ىفاوذعظامو *# مماكمن ماوحربيل ىرسسا !قمهف

 اولضممسفن أد ذءنم ادس> ىده # |! ىلع ىمعل ا اويحسا || ىهذم نعو

 هدعبلاقام ىلح امو

 لل-,لا لهنا اءّممداذامكيدل * ىئانش ةبحناو ىلق ةسحا
 لسرلام كو دب تءءاد-ةق * هر ظن ها متحام ةفطع ى دع

 "لهنا "الذ انأ تقام وركن * انشأ امارهدلا نسحأ نأ ىابأ

 درا هلا #* نكيلوم ك-مرحشأ ا ى امد-ناك اذا

 اهتملافامفطاأامو

 لغئامبىف معن لغ_ثهلمي « !د_غئىوس لا ةيؤ-ءىسعاذامو

 لكلامك دنءناكول م مضي 5 ىذااامو ىضعب وهو ىداؤنمتذخأ

 اهتملاهامفرطظأامو

 ليللا «-مىتفلا اذهنعاولاقو « اممم ىنوأرذا ىوق هلت
 «لذلا هلذلزعلا د_هنو انافس * نمركذيانعىلاءاسنلافو
 لح تاجأال وىدعستدعسأالفع ةرظن "ىلع من تدق لدا

 امملاهامقرأامو

 ثيد_-هلا ىف ني را

 خلال .«قلا كا

 نص ماسلا
 و ا قع "6

 7 كودو تقو نإ
 ةريضدح تدددأ هعوس

 ردت فاح تحب

 ضرع هلاو وسقف اطاو

 هسجاحلازصتو هذ هدو ىعقر

 تلات هدم

 بحاسص نم ثدد_ملا

 ءارغد كدداوملا

 «اعسلاو ضرالااهمب_زال

 لكلان ٠نكحم# لناو
 ه٠ نسم رءاأةءطقاف

 ضه»ن-م نوها لا

 مالسلاو
 (اًضياهلو)

 كلتذافناىف رئافلاكيد-١

 فاكي عنصا مو رتافدلا
 هلكرتافلا وهو هميثلا



 ىف و ضدي نا ع

 ههجو دوو لب با“

5 
 2 ”العو هردق هذ زهر

 لعوتنن الا 90
 هدرا ١ همداح ت تأ

 و

 تاءفص

 قفوااهن؟ أر لعفبامغ هو

 كاست هناء م نإ

 (سابعلا ىلا مش

 هند

 حرفاابسأما ادعب رم !لوق م ه-ءئوأ العأ نك اناع الدا

 جهورءن -ك فام ىلع متركذ 9 دةفكءلءام عمل اف ةةراشدلا كل

 دمصق نم : ماصسنالاو ةةرلا ىف لئمو

 اك ارنماهبىرأق وم لبق «ه امون ىلعت :لةمىل با

 (تثحا رثمما ظدللا ان تم« نكي الإ تابي-ه تمرام مني

 اك اهتاق 2 هو-وو» فطعبك:ءءاجول ىريدش دو

 اك امك امكرح لوهذحرقىل + نوةحنمأمد رانا ؤكدق

 ك١ اوهعىوهلا فر هد نأ لمق 5 ى-عم كبف الق ن هرحآف

 اك انغا قاف ىراقئاب « ىوض ىتداذي ىداس 5-7 ١

 اك ليتعض نمتصصأ ىناف ن « اًخداس ىوقىلا ىف ءاكدستال

 اك از ءىراءاطداىفهللا نس-أ» ريص ضء:ىلناكو وفك تنك
 اك ا-عىلوقعا.ةسايولو ى ه اوكشوح رتالاسعدود م

 اك اوه توا قالو عاشاوا ه ىرح(مكنءنوفدرأ ا عنش

 اك اشاعاور عمم عدامو ك#ذع 5 ول_ءاقتةثءم-_مماش انام

 احكصاشال تتفاث قيرب ح ه الاط ىت-اةءوول_ءأ فدك
 اكاجىفنملكب ىد-وانا ه نكلاوهي لاح ف نملك

 هلوقاهشيدحو اهعدقبف |ثءااركس ىت| ةممارغلا هناساك ن مز

 ىتادمسيملا ثيداحأن اف 0-0 مال_ءولو ىودأن ءركذردا

 ماص كد هو رع » ةغيصلك ىلءولح اهرك ذىلذ

 مال_-درب عمطأ ل تنك ناو و كرم د لاصولا ىلودعن 6

 اهتملاق امقراو عدباامو

 ينم ملم حامصيف ميجا « م-متنأو ال_.ااورمس بكر نيل
 ح رح نمنوش الفردي لعأ م م ا« مهسفت الاانا م 1 6

 ىاظع لو ىئنءما مى وف ل انذلان هىم-حرارسالا نءتفشي

 ىباود ماودلا نوةح حررت 2 حرا < م رج بح ىو حي رط

 ىناةءلوكا١١اشاك اهينذف ه ىنذاانءىفوءاطاق لع ع

 اهنم

 ما. مسلك صار َْأ ترظناذا » اما .ش- لك هس.ف وذء لك ىلف

 مار نك » رهوحلكت أر قوي دطسولو

 دمصقن ءالوق اهتقرادا+ل. لري ىَتا هن اص ارغ نمو

 فرس عسل هاو مي نمسح ىف 5 ه بفن ل ذاب و ىحور ىو سىلام“

 ىاد
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 قرفز ىف ةرحاىومدالوإو »* ى_مدأ ىتزعأ ىرفز الولو

 ىيابضءبوأ الب لحصو ه هلفا ثإ بوت-هيام ىنزحو
 ىبك_ثناكم ىرك_ هلتلعس © ادب اذا كتم ىحلاف ىذآلكو

 9 تد_ءبالاىفءام_هنلا نم "ىلع تدنعتا ةنايسمأ اعيرابنو من

 قرد_5 قوذ هراهظا همدان 01

 تاق تاقولو ىدحت نا قطب «
 هضقإ كتم ينام ناوذعو

 ةرثكصروءءأ نع ازرع تكساو

 يهد ىلام بحلا ىف ىهذم نعو
 ىتلخ رخو اكاذرت>افل صولا نم ه ابرام ضقت ضقنلنا بملاوه
 تانك ع هدذع عفداو كداؤف « هريغارتخاو بط اىوعد :ء عدو

 تماقداص نكست نا ىتاأاهو ٠ نكي /تاهيهلصولا با:بسناجو
 ةالالا ىلارا ٠ التاق ك_-_:ءقبامفال:اولاهو
 تعثا ىدساع مكتحا ىرهد مث !ىودع همصسلا ىمدمرصنا ىربص مق ىارغ

 ةيوقريغىوذ ىواضاناش- « ىوحلا نم ىيقأ قاش-ارانابو
 ىدفتت ناب لزم ىددححابو « اًةدلا نعل :ىنذملاىدسءابو

 ةمعر ماظعفف ىوأم كلاغ «٠ لترا قمىئشلاقبأ الكانو

 ىتامتقراف هنع امو تامزاو *

 ىنا:فال

 ىدحو كنمتنوأ ادااءام « ا.هو ىجانأ ىعىسءاذامو
 تسأت ىريسغب تناك تءزرح ولو » ارتأت اهفالت أ ع نست ىسفنف

 ةمقللا "لذزعلا امقيا تنبأ » دهقفاقمرىل قمنال ىمقساسف
 ةفرهءىلا مولا قيرطا_متوفرا.علافرعو * بول_ةلاتماىتلا هتاممارغنمو

 ةد.صقنمهةوق# بوما

 أ ىوهلاب كانو لغه يل هلمار_غلا باق لك لاو مها

 ميعب )ءافغالا ىلا نفح لكو ه معد هيىحاللا نع عمم ل ةتسحو

 جم قاوشالا هن مار_غالو »* ةدماحقام الاد -وناك ال

 ا كء_ضراع بح قوأ * ده كنءدءءاارنغتاثاعبذع

 : هيأ ا ىلع قبأنا بالا ىقريخال * قءرنمتسقبأام ةق كال

 ع زا حاو رالالامشااول_- 00 اًدرىوهىف جور فالتاىلزم

 جرردلا عفرأ ىف ىوهلا لهن يبام 5 5 سه ساع امارغ همثتام نم

 اهثملاقام ىل>اامو

 سلا كل سن نع دعو ىفاشو عد 5 ىفنعو هسمق يمال ىذلللق

 ىجغ مارغلاب احم تيأر ل-وذ ٠ دأب حدو لومزاموللاف
 امهم

 جعزتمري غاب نيأ ىرطاخو » ىمموهر ناطوالا ةيرغامردأ)

 ىح رءزمءاعراساح رهذكلا دب 7-0 ىتمو رضاء ىبحو ىرادرادلاق
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 ىفتو فّرعملاب ىد_:ءلداعت ه ةفقو ىلع تم امو تتنّدو

 اي ترم“ *أ نأ الا ناككامو « اقل٠ نكن اك بتمتل-ف تقنع

 تئرفءاححلا ىنون>امأو 0 ناقل ىرب_ص نسحاماف تاو

 قريغركناف ىرادقم فرعأو »* اه ميه نأ املع ءراعأ

 كك اكول 2 : دارا دب رأ 0 امتكد زاان اصاب تاكو هنوهدام هاذ مبااهتل فو

 ا ىل_ءانونيك « ىشاعلك لب ماهىئيلسبق انج هلال لاز_» ا
 ىتحمرذعى هن ادكع ارماقو « ىتبووضق:ى مزحلا تي أرقتدب دع ارغسسو دعانا

 ىدفغ تشعبملافتمألناو « ةئنهةام- ادجو اهب قود ماللاو' در
 قومصري-غىربال بصريغامب * ى رتال- ةاهف ءاوهالا تءمجت (ةعقره لاهو 9

 ةرير-ق نيل ادام لاج هيىرأ مون لك ىدمع ىدسعو الو صرقلا هللا دا. دعلاب

 ةهج مول اقللا مانأ لكصام « تدناردقلا“هل- لىلاالا لكو 3 ازلاو ص١ءهر اا ه

 دكموسغتاح عفو اهارا ه اقاهب تاح هللا دالب ىأو ضرمأ داك ١! اذهالو

 ت 0 همق قيعةرسقب « سدةءتيرهنءانكحردامو
 ىلا عسيشادا داعأالو

 كعلو اذهو رقتلا ىلع لاو

 هلنوكينأ كشوبور م

 للملا خيشلا لو تاحد

 ت*2ةاولع ضَرآىر ىبطو « اددرب باسم ىمقالا ىدعسمو

 قنبخ أو كاطوأ او, 0 ىبر ام ىرصو جارأ نطاوم

 ور ل اا ا رهدلا لدي امم تناغم

 3 تاندانلا اننئد_حالو « ةوسش تايثاثاا انتي الو م 5 م

 ا لكاب »* ةدطا تقو نود تو ص:>االو هد ”رغ ىلا تءهتال

 ةسئاارصعو اسطامصلا نامز « هلك ىروهف قء:تدضر ناف هحماساالومر كام ااا

 ةضيرأ ضاير فلا دعا ع. ر + .لكوامتىرادتيرقناو كرادتا لوب هبفاكور زا

 تسمأ نا نمهبف تعد امو *» امرغم تأ تدسمأام لثماهب ن ١ المقداد ذا

 ةارحمم تس ه.ةىلقلك هب * ردو لك تأر ىهدمج تطول اهل ةقيقحال ةديرع

 ةوبصلك نء كني ىوجوامب * ةياب_صلك ىاشحا تهجدقو ةلاىت انا

 ىت-اهالان[حصناانىلقا « ةكم قفعتلا نأ ىرأ تنكو اًرفمهتمدج؟اهف 0

 ةيحأ متيردوأ قالا نا مكب 0 ىسعامو ىلاءب طا لم.-ىالأ ارقي د نعالو

 ىاج ىطعي ناكول مرض اك . 6 :ءىذع ودوىدا اوؤمذخا

 ىسملب ىق-- و ىل_.ي لو + ىداىداح ىهرامث ىد س> ىشو

 قركففوكب رتظتإلذ ىدو-و ه قتدهو تءذو ى مهراةعد مو

 قلب ؛ تطلمادعالا فتاذلا لب « ىد اح با نم 0 0 ىلابو

 قيؤرا نومعلا دمت لف تيفش + ىهأنالو) كدشلا لاله اك

 تاققوشلا5 تونر 0-0 نءتاقكءومدار -ترحاولافو

 ْقئج وقوذ أمد ىمدىرأ ىرق « ىركلا نذج ىف دهسلا ئمضاثرحخ
 ىعواك للكل ا ناري:داقياو 5 ىمد'اكجودنعح ونافوطذ

 الولو
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 هلوقي بمقال نب نيدلار صان ةقاثر بالا اًدهىف ىن.دعنو

 كلاسلابءءكدعب ٠ ىلقيقوشلاك لد

 كلام ناريس الو ن امم قدور
 كلذيدبعلا علاط ٠ قافمضء.هذه

 ةهزنو سيلا :_ضور بحاصهدروأ امل 2 رملا ىنارغلا ماصسنالا باف تيرام فرظأو
 المج اهنالعنءامالغىو ناكر قل ةمرعاش هن ل_بر ةسقب رفابناك هنأرك ذ سدنالا
 نيرا هيف عجل "هله بسن درفتافا اريثك هنع ضرهد و هلع قيمت مالغلا ناكر هنةفاك ددشاف

 ىثموركشل هع ككادسر ةردلا لل ماقو دجولا هيدي ازتقرك ذا فال_و حارلا فالس

 باس ءاابرانل !ترادا إف مالغلا باب دنع هعضوؤ رأن س دقدعمو هيوو» .ك#نانىلا ىهيتانأىلا

 , | ىذاقلا لاقت هواعاق ىاقلا ىلا ءاوضبت اودصأ لف ةعاو|متافطان سانلاردا

 الت سلاف مالغلا اذه باب تةرح أد "ىال

 ىداؤفف راثلا مرمضأو « ىدامنىل_عىداقامل

 داه_سلا ىل_ءانبعمالو 5 اديءاوه نءد-جأدو

 داولا "لج هيأ « قوتوىلءىسفنت تلج

 دانز نم فصولا ىف لأ 0 ىب-اقران صضءننمراطف

 ىدا سه نم لاذ نكد ملو 5 ىلءنودبادلا قرحأف

 تايمارغىلا اميةباغلاتهادقو بابا ادي امس هنءلمدتو ىارغلا هلادترال ىذاقل قرف
 ساىذلاب ااا اذهىفهوةن*اهءارغلهتقو» اهمامزدئاقود ضراذا!نءاو نينراعلا
 بهاذاو ماصسنالا لمثا م مظنني اممارغادمصق هتلعجو هتيئ ان نمهتفل ام لح د ءهمذهريغا
 هلوقوهو» م ارغاار شا هنمقاشعلا تمنت ىرزعل ا اهعهسذ

 تت مزيحادشا لاذ اذمحامف 5 ىحال امص ىلق اهدصلاب ان معن

 قّدو«ل.*أ نع د-هعةشددس + امال ميدسقاا داع لا

 مك ةوحسس دم "ىلع * ةفيفض ماما كا هنيب ىلذ

 تنئنذا امايلأ تنثلا اهلا « املظلاو ةن_'الا -

 ىلع ىقدتم صخر كادوه:ىجملا انا خش :ذا انانمملا

 تود ا 2# 0

 20 لف وقوساتض هرعأنأو 5 ةسيهوءام_-قرطأ تضر« ناو

 ترقرهدلا ند امو نكس ملام ه امن "اك اهاع ىسع تنك“ دقو

 ققرفل راس ضيباام هنا 0 ىجءدو تم ام ا

 ةعجرب لوقيال ىل_ثهو حلا ه دسعألت اهيلا عاب تجرخ
 ىبامىفاد-ءاوىةصىدوو ٠ ىد ءاس ىلارتقاو طق ىلصوت

 ةومفلا نيسع سفالا فالتوه4 * ةعص مقسلابمسللا فالتاهفو
 ةينثلاو ىوط ىذ ىل.دس ءاوس « انعذو ءاثع انمتالت املو

 نسوحلا| ثوري رودصأا
 ىأردقو دو دى ةن 3

 عع م-هلاوحا خيشلا
 نهكردأالن ال -هلاوقأ

 5 7 مى بتاكل اذهو هانم

 فعقاو فالزاو ىدت

 0 لا ىفالا ءييلك
 © ةيذلاىل_ 00 احيال

 ثأف ةرفسلا ليم 5

 امش هلع با بلاعب رك

 ناو مدلج ذك 1

 داودف ةمهتللر مون إس
 دوعألو مويضايوأ لب

 ادم رومالا ىف د 3

 ةعارضلاهذهاف روز |

 لءة:لناو ةعافثلانيأو
 ربك أ هللا ةعانفإ٠ نبأ

 ِ كفو رع نءهلوتاانأ
 لضدق ئرازلا هلع

 م !ىطقشي نم[ امقا اهمف
 سائلانم نصسنالو

 "شقلابا د[ رز
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 دوام اهئمانه تنث ادقو ةماريسغلضافلا ط4 تدووربب لا نب بدها ىذاقل اةددصف

 وهو خيدملاترصةاواهيمارغنملضافلا طي || كح
 ادرب حورلا تلقت ا اذا ل 0 هللا 1 بيطلا ا سشلا|ىلا هور

 | ع ءكلىدةعاام ىب ه !:_للا اردن ماكلجو (د# ناله

 اًدووىوه نةنمءااذان ود-غءاانيبام تدعسنو مامالا خستلاب طاخأ ان

 اد_ةفادق اهذاطعأ ه نءعيصلا د:ءتز زهو ثيدااو ودهم مالك | و

 اد_ةءرهزالاهدامجأ « نم ءاملا قوذ ترثنو ظفللا شودقو ن وص
 ادروواساى تك ا! # ههحو ةءعياص تأالخ ىلا ه 0 دو هاكو

 اد>و اتد_دع اهم هيف تذلا نأ: هذه دب ل-هفنمسداو

 ادرب كلارسسم ىف ديزي ه © اسع درب ىل-ع ىّرَم فلانأال لوقتيرعلا
 ادنع زانمزالا ترد < ك2 فشلا لدتكر الو هنا هلتاوتو متاذاىهالا
 ادصي سلف ند َرع مع .فلاسافنأ ه هلق همالءوو ا

 ىدعأ ءاد_ءالان مان مكحاا 5 م بابلالا ىو“ الو مهأاذاهربلل

 !دهءتذ>ءام مكلصوذب # ركب مكر ءاكو اور نا بالا اذهىف

 ءدلاودلا رهاظلادنسب ني يدل مث ىضاسقلاهب 1 ارغلا ماصسخالا باىفتاراغلا ةباغو ناف هلئاق ىلا لو ةلانم

 هل لص في رمش مهم ئرهاظاا فو رمشلا باكرا, عضه ولدقو نيدلا ىحمىذاقلا ناو ءالولاوهو اماو 0

 وهو ةسورحملا ق ثمدي فوض او دءناك ناو ' ند 53

 الوبق ميلا ةيهاذا لباق « ىتلاحرصبتو فرصة تاثنا 0000 ءالبلاوو
 الياعلوقأال كال _الو * ةفادذو فر ىل_ةمداةلن 18 0

 الشمس لوسرلا عب متذختاتنك * ىنتيا نما لوسرلا وهذ ل اداك !سرشو لدللا

 داكالا تدم ةرامه فال 1 000 هلوتيدلاولا اذهلد ادلولا اذهلثمباطخ تا.سارخ كا فارعلا م

 حش ىضانقلا هدلاوتامارغ نمو اره-لناببلا نمنا اما ناصس داما كرك ه ناك مرح الو 3
 . سد

 ماسالا بابىفنيدلا فارعلاب اذ_ه مكين

 لدنءىلىثومكف « كدئهللا دا ىذاقلا لاسولو داراول

 لد نصغلاب تبي » 3 ىف-ع لافو ” ق0 دارو لدتا

 كد.ءردملا ىسعنأ # ىد_ئعمظعنتنأو تديلبة:سامارارمدلا

 ءادح رولا ىك نأ اه .ىئرأ هتلاو تدلو ةلءاعيو مالكلا يق
 ةلدمق تان هب مكف ه. قرط هللا لئافف "وهو ماظتهاءورما

 كدهع لل ىر كف « ىبلت هللا ىرالو
 هلك وىردص تام 3-0 م | ىر يع

 ًد_-و ندع ىلب » ىد-و ْكَدَمْدءامو

 0 تن 2 «٠ ىدهج 0 وا



 هرفثلاو داعبالاو د « اعيالاب ءاقلت و

 رسكلة ح ه رطتالو وكشب كو
 هّرك فتدز نكلو « ىجوافجنمائيأر
 هرم هولو لصولاب عمم دنوأ خم لع

 هّرذالو ىريص نسل علماالتصسأ ادقف

 راما ركل * رم قريد دقو

 هلوق ةقءقرلاهناماصنا نمو

 نارعشو ة ءرلاذك كو « نامرح كيدأ ىلظ- ماتح
 ثاريدو ىوهلا ف ةحأ « اينو تشم لاسانبأ
 ناعأ نيأو دهع نيأو * هتعم تد-وع دو نبأو

 نأ.ضغتنأو انعدا. شل او لذاوءااورهدلا ىضردق

 نادشأو لئاق ىوجامب + مجهم ىلا تفةلثالو لسا

 ناسانتعلط أ نءلكنم ه« اذكو اذكل قو اءلختو

 هلوقول مو

 توفللا ك_ءتاهكلمدلخو ٠ نوعلا راصنأ هتازعا
 ىقيدو ىلفع تفعضأ كناو « ارادتقااهاروتفاا,فءاضو
 نيعطااىبلق ىلع تراج ناو « انمذ فاطعالا ةلود قبأو

 نودسغلا ف.ه هد 5 0 «*« هنمرعشلا لاذ لظ غسأو
 نوعا |ىلاداوذلا تنن ؛ثنآو * الا كيتاه با ناصصو

 فو. 1 ىلع « اذهيشلاو ىدهست تاج

 مادكنالا بايىف هسا |نباتامءارغنمو

 نسوسلاب فحاَةيقُش * نسحأام هتلاىلاعت
 نكمأول ماسالا نم « ىريي اهل دودخ

 نفرز دق غدصا لدي « اهسراحو قحتاش

 نعءالا اثرلا قدش ن#منعلا قم_ص لازغ

 نيلآامو ىسق 5 اه « فاطعأو بلتدل
 نمار هوماريغص « هعسم ل_.ةرألو
 نجا لالا مهنل هفوخنءءاوهثبأ
 ناعادق 8 عمدو * ىناقك عفش امو

 نكملا در زا 5 ىلق هدنك_سادقو

 همي اماريثك ناكوىنارغلا ماهسنالابارىف ةياوهو هطع ل_ضافقلا ىذاقاا هتك نمو
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 ةنسالاومعلا باكدوو نام

 لذا باثع طرق و

 نءقدصاو باكبهدرذأ

 م-رلاو ةساحلا تاكلإ

 هتيسنىئاظسفا ةدساملا
 ءاملاقنظلا اذهةدمعنإ

 هللافارالو ءامزغااءا_ن
 قةحاذاو هكا كدر

 تءطاوماو تعطقو
 بدعلا تال تور

 هئبأن ا ماالأس اعاسم
 فشلا دالمااهذ 2

 زير اهلهالْن كي لنارورب

 ىوماظ»دزر زو ءم-مشساناق

 اديرف نو رو م 5

 ىكل اظيفىر لأملاو
 هوأآ 1 اةيردءلبأال

 ةالا ةباع ليف

 فاوحاةربمذم 4
 اذ

 نأ باوحلاءذه د د 1

 ملوهللاايس-و لدك او

 لبكولا



 ثاوكءدنرتفدلاو كنا

 كرف كلاخا الو ترممق

 مال-ااو كلاخ
 ( وز

 جلاءاقب هللا لاطا ىباتيس
 لل ن نء«دامخالات - ذو

 تيقاتو ةلاعتالدراو ين
 اركشاهاضتذج ةلاطاءزه

 ناب هباكدرو مث ةقدصو
 ضراعإأ كلذ ىف مالا

 نياق تشم يلا
 د--اولالاحامو 5 ٠
 هيكنيامهدسأا نب

 55 0 لاو

 ةبحانشلا مزلاو ةنفاعلا
 رك ذي دهب 0 ا
 نيبامل دقو ةءالداا

 نيبو فاق نم خاوملا
 ىح فرح نم ارتب

 تذيقا ةمال

 ها نمو

 تاب مع ]

 ىئاقلا 2 هيلع
 ىأرناك احاح مهارب اوبأ

 ناو لةقاذاهوؤ لع

 6غ ه5 ادعو دعقو ى ١

 سو دهر يع زال دعو

 مالسلاو

 انت

 مناة عقل اهخالاو « ةيرقاشم ىحلارابد ّنظأ
 هلوقهلدمو

 قامع انلكف لاو_-ه حرشاو * قاوث"الا كب تاءذام فال
 قافر نود_ُتاعلاف ملا تم «ىوهاا 4توكت نك هد ىدعف

 قاد_>الاوتائدولا هبّتكتف * مر-غم ل وأ ت اذ نء زلال

 قالخأ ىوهألو لاصصول داع « اع رذ بر.طلار ا

 قفاد_-١ىراكناللواد_بو * اياد ا هلك

 قفار و قا كا دقو ىف « مد -م-أ نيذااد_هيد 5 براي

 قارحا ىبام_صرانأ هسق >2 ىرسا ل مهدنء ىظ-دوداو

 قانم م-ميدا مديال نأ « مها قاشيممصأ تيأر فرع

 هلوقدلدمو
 قوشعملا كه-وراوأبو «* قوشمملا كماوق ثا
 قررحلا ىلة كحد باقو كم .ةركةمم ن 0

 قد رطلا ف ةةقووأ مالكوأ « دعوبو !ةروزوأ ل_دوبدد+

 فورطلا لاش انفالاو <- رلاعمماللا كلاسراب وأ

 املا اوملا ضءلوق ل رطلاا ده ىلعىعملا اذه ىف ى.دعنو

 مودّلدو دص نه ىل>ار شف مونوا »* موسااقالغدقن ءانءاعقرهترز

 مونلافىذترت[ناوهءاسرهالا ىف « معوقلا زيزعاناذهو 1 هزءناو

 اضيأ هلوق فم فءلا نيا تاماص ذا فطاأ نءو

 هلوقدلة مو

 هس رعو ه عل دب لاه اكلو « هعرقوهداس.عا تا مى

 هييص7نورعلان 0 0 هلال < د 3عأ ن نمأ

 * اع نا ق-هع نكنلنا

 همدصو هرم كبف "”لقدَق 1 مينا 2 ةمرح لد

 0 اج :و ىل نكت وأ

 هيتس برسل ل « الزغت اوه دئاصتلاف أ

 هسييذت لوفأ بلق الو ىنع » هيذن لوقأ رسل قبو
 هيبشةدود_طاانادوةقرتساو « هيسثةمارغلاباداؤذىلعد
 هيوكسمىلةمح رت عمدلاو * اده-تماميضق لام تص

 هسسغم كاضرنمدعبأو ىدنع « هلا: ٠كاَقانمبرقأ مهفلاو

 هرظخلاب تيعدأدقل * هرمضنلا ةماسقلا قشر

 هرذىرولا ىهي ايل هم ىطد» تدوس دقو

 هَرطلاو ضراعلاعم « ل_ةلاولاظناداوس
 هر هثىوهلاىق مدق »* ىنالدر سهلا مدق

 موححو
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 هج سسسسسسس سم سس سس بوس سطس ا سس سا سس سس ا

 ىعءتلاذا نعلروكحجد *« ى.يذ نوع الحم كارآ

 ىستكضاو ىرعتكبأف « واسااتوجرو ىوهلا تمذ
 ىف دو ىلا نيام قءدو 5 قرش نه جرم تتةع ناو

 _(هتخازباىلا هوز قم ركسلا ذ_تأدق ىلاف « اهثخاف قديرع لاباو

 «ةنعضامكياكدرو دقو فاك هلوق كاملا ان-نياتاماصسن!ن«ىنيعنو
 3 للعلا ةرهاظت ن ىدحاوأ نيه ستر هلا هئامقذ « ئديأامه:مىركلاا ىديأ دقو توند

 قات تكيف كي وأى ادرولا ب ذ_ءأامو يرلا ماا 0 ةرموءام هب 800 ترصأو

 تلأو كلاح ٠ نم كلذ ىدنأ امر_دانو ى ذأ ام ءامامق «# هرج لاس دلتا ءامسهلت

 قةنربناو كءاَةباهقلا اد_دز هترشأ امك ىتدز دتا » هتصرتراشأ دق هامل لوقأ

 كراسمترك در ءلءاج] ادهنلا مكي نأري_هاات صاالاو » ىعالابذ ءينأرغتلا ت.مناللف

 ىدضع تنفق ااكف كمخا ادنعىلق.[ةوثاارودوف.كو » ةبامدص هلا ىدنعام مسقأو

 تنكدقفىديكىف تدعو ادربالو امال_.ال انم تقذامو « تدق ل.لذئا نارين باتل قو
 داجر دا او هناكعادضتءم ةياغاا ىلا ىنيحتنو هلوقولثمو

 ربدي هرملا اذكو هن انشا قيقر قيقرلارصاناكش يءلاف » قوشمملا ملأو قوشملا من
 لام الاو ىمدءاضتلاو م لت « "لية مدع .هيلعريدأر ص

 مسايتلجالاو مق: قيرط نيةئاعلادود_لالا ه« هلامو بيلا قرطدقل منو
 ىيربالو اطرخإ هع هّناو قيرطت همودقا ممتارفز « اناكفهقي رطدودانااوثرذ
 كديأتنأو اديأأو سك قود هستر دم>و قف ب شمتتم هندبج مياصو ىفاو

 دادسو ه هرغ ثراو هللا ق.ثيقانعلاو بريد دصااف 5 هير ساو كك تيتو

 كو امي صوعلا متو ه هر فرافا اةباغقوهوةلوقهلثمو

 00 كَ همأ باق نههلع ىسأانا «٠ هءرح ىلق بدم ىزاجأ ل

 داب وى لءادعن هقاد_:ءه-ةةرسناىلاّت هلق هدقي رب ىنع نض

 هللا هديأ ىدمس كوبأو هم هطةرالح تنم لزتل امون نيثالثْنم مويلا ىلاو

 ممدااوذو لمجلا همهلأو هعسط جورو هناف- اكلم 7-0 كلاود ىلق نا

 رحالاودو ليزالاءاناو هعطري_غهرمدك تقو لسع * ىلامو دود فلان ا

 توساف الي وطشلب هعّمأو ماعسالا باى هلوق فمذ#ا نيد نيدلا سم“ ف:رظلا ب اشلاتا.هارغنمو
 تمدامىدلو تنأ د مذلا ىتناخمه ريغ ردت مرولت » مههريصا |اهعموقنعهتلااذع

 ةسردملاو او كناش معلاو مهمملأ تحامىحواميدق 5 مهو دن دوال ناك اودحت

 مدءرخاوأ ىف عدي تقرش * مترك ذاماذا باح عزاب و

 ل ظرف .كح ءظاحلأ هلعت « ةباتسوة دو ىرانثبوءثمو

 ميقءالا بك رلا ىفامو داعو * متءانميكصرا ىفامورلأ

 ملا لالا هئرعل قو را حاطة تاغةلاالا ىوهاا ساو

 /ومقوشلا نمءاد هدواعو *« هنوه* تجاهباةالام ىلءاخ
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 هل 1: 17 2000م 2004444402 ا( - زو وف دو قم قو بخ ند نجح تن كيني ين ب ا

 هوس تةلكت كو ىقر نه ىلإ اياد ىدتذا تدفع م

 هلل-ةأ وأ ىل ذاع موالا رثكأ « لالضءاو 50 نعى سنل

 هل-- 1 - | ىنام ريبغت بهصو قع ثعلا ةوشن أ ٍءامح ىف تك

 هلذف ىف باخ 1 اه ارد اال راع حا

 هل.ةيىفوطنك امد رق ع بوش ىفواساءذاقودتبذ

 ع

 م 3

 كب
 هقّررشلا كري نم لسبلقو « :ىدانتذ ياخ هقلان تاق نبال دع نقل
 7 ه ىركذ تودمالو

 لوةهلذمو مل تاوخالاف هلوقهلام

 ا

 هل-ةغ ةفآ هثثأ داشرب « ىئانأام متالزع ىنولفثاو

 هماما يكلاجراصدق «٠ هءامزىرولاذخأ بص

 هماما نعو 0 نع « لغش عيدبلا مكتسحفف اقرت ق1 ىلع ناعم
 5 7 5 ع 5 تاوع

 ممايخ ىراالو أ هم ل هان | تدعت؟ كَ ىهلافنانثالار زامل

 هدا مدح ىلد_«5هق « هندأ ىلز غب ودا تا ةالأ ىف كع

 3 2 5 00 حل >|و

 همالك لهاح كريو »* اذام نك لوقيو وهرب هلؤطرخمالا : 1

 همالق هديضر تنك ام « الاله ىيءدلطا تهت 00 داق قسامر
 هه انو فاطعس ىم لل امش هس _ىغأأو َْك 8 1 ا 1 ثاو رخو 9 0 - قمح 59 -.

 هماركالو هل دك ال # ىطانل تثراذا ىظااو م 2 ا 5 1 ع .٠ 2 كك 2

 همادنالو ىلةريس>ال ه ىلاو تجمع ةيدكفمأ عايد ل 1 *ل سس
 هما.قلا اهروذط تماق * لاصول دعوم ةوعدك ناظا'' 3 0

 همارغلا مهل تاقام نكللوددعأا امتربخا : لارأ 00 1 ١ . ىس ىءقشلا لإ

 لدم ئىد وااو
 8 الإ . ١ ا 5 هلوكدإ 9 كلو ةوخالاالا ةياز 5

 ىدينمىل-ةءورمالا جوخ « "ىلع بتع الف ىنيئاسعت 0 سدس 2 62 كتند 05
 ىسصباد_وماه حس دع « ىدعر 3 وك 3 هلل 0 م هسهل هلْ

 2 0 ماع . .هاإ 5 2 3 ْن 20

 ىخآ اب ىندر-فوآ ىف دزتال « هب ىي رغي كول ىرآو تكد ا
 دإ ل ا ا د © اذاف اما ترا قانا د هلل 000 .٠ هيبزو . ٠٠ « ٠[* 2-2 هند يأ منع اكو

 فأنع هيف ليزنتلا دنخو * ىووأ!عرشىف ىريغمل_تال
 يط متاح مسهل جورب * مسسهب يصث ىفآ قدلخ مهر كاخأن - هاء ى-س>وه 0
 هفجو هللان نهةساد 3

 هدبع فاكب هبا
 جس لك يذاع دا تدل ها نا قاوشأ كرش فرش تناف
 ىدحار نم ىحار مكاو ل تبلت ساق مك.ةقراق داس

 ىئر كح نم مسنوُأ دقاف 5 ماكسنم ئشب ىباق اوربا

 ىود_ه نع لغشيأم هدف دا رر غمكنم ىداص

 ىك لاف جور يهذتىك تاق « قلك ىهسج ترض دق تاق
 ىلا لد امي الا كلا أم « ه-هلاق ىدفم كيدنأٌ تاق

 لوذعاا يطا تا آن مهلوق هلدمو

 نا |

 مالسااو
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 بابلا اذهىف ىرجا ل 1تاممارغنمو
 ىف عمدب ىكسح,أ نأ ”ىلءو ٠ ناطوالا ىلا توت نأ كال

 1 | ناحمالا يعاول بول لا اًوام ٠ خل اةادغاولسرىذلا نا

 هنلاىذر سءرلا كلذ ىلع ناسبا!نومغاوال_.مىوكش « م-ماامي_سنلا نمنثعب الف

 رشاعم اذعو همعلدو نع نالز غلاو ناصغالا "6 ىل_:القنيمطاق ةءارب اولْزي

 . - .٠
5 - 

 ىلا امددربىهأنق 2 نم هللا م هاج خوش زج مدرب جدل م ىرادنالازيزعل ادع نيدلا فرش خيشلاناىلوق مدقتدقو

 ةسعءأر غلا هتاماخستا 7 مادنالا اذه ثءغو» «ءارث ةجرلا ثم ةءااخ داس>الا قريخالف

 نم لا داوفلا نه هلوقاهدا رباد وعلا

 5 2 2 .٠ 7 80 ١
 9 ماد

 0 «در 4-3 مى 3 3 ع . . . ٠ 4 9 1 6-00 حرساو موللا ثيدنمىءذف# حرمشي سيل ةبحا فىنيدح
 0 1 1 : 3 2 وامعاىذلا بالا نع #23 يلق تك عمط# ل - 1

 هحاحو اهضر ءلةهصق ٠ ما تروه نم لأن 5 ثاىلا ىعا محال ن“ مكنف

 فرط: ل 2 ع 3 َ 30 سر ع

 0 ب ا اهضرذأ ليصأو ىل_-أ ام هللابو »* ىبهمأو ىهشأ أم هللاسف

 و هلي وب فيحتو هنود لص ممصصأ !لوي ب 20 -< ىرح بر الوآ»: فرطدل

 ع-متمند> ىلا دا مالا نم

 ضال هتف دا يدل الو

 فرعءدقهللاهدءاوعو عياش

 ث هللا هادو ريسقف «# ىدان 5 قر! راوسلام

 غ مىلاز-غأ تدنآ اذا 35 نابندغام اوّولا نم سامو

 صو ىنطرمأت تا ب ضاره اطالب ىنامحو
 دو ذا 1 د 6

 عبدو 5 اف ولذا الو 5 ىب-:«اىث_هديالق هاا
 معدن ناور دو رهاظ

 مهد ناو ل هئطان
 هلوق هماصسناتاباغتن هو

: 

 عدياول هنن تدأو او هنري رم 1-0 1

 ةناماةكرعا ةناديدكلا هعمد نم تتسم و دو نم تحرش
 هدءزد ىلع ة-عذد * ل_سر نم ع

 هعرح اهم ام * مضر عاوز ممسأب

 هءحرلا,لاةاا ىف 3 سان ,مكحرلءله

 هعتملا اومّردتال « مك اننذم تعج دق

 هعدرلا نم ىنداسس « م جب. قد هر

 ه:مقلاصولاو » ىاامص هذه

 هعنصلا هذه ريغ ٠ ماعتول نبككص
 هعفدشلاب هيلي ام 23 خ ىبلق 7

 ءرقلا 3 اندر » الوأ اننا س

 ا تر * ىداق كر

 هتنرح ناف ةنامصو

 ىذر م ةعصأ اريغ ل مددمال
 ابار ياسا

 نيدقفص ل ةؤدربو سارب

 تفكر بام ماع هتلاذدككو

 هتًانالذاتسالا قؤونهللاو
 قيذوتلا قيفرلا منفهدذيو
 مالا و

 كسه : ىعمادم ن مه # ىنادرأ 0 ردك

 هعلطأاهذ_دريغ ٠ لك ىرظانا ام

 هلءاو ىل قريهاسعف *» هل ىلاءل مص :هوريخ

 ٍح 1



 رح هلل !ةديأىذ امل العش ال

 هلام ةرغلا لوقأ ةرسلا
 هللاو ثدد بل !باعصالو

 مركوهوممئادع نع كا ءنيهتنمأ

 اذهو مئاورهو نيتنءاوأ

 نءده»ناو نوعمهسقفلا

 هرادّتم. نءدعم لو هرداد

 ىذهف هيراقأ أرضنا

 مناف فأ هظذا هيراقع

 فك الا“ الدم الخرت
 فنا فاعلعأ 0

 فكلف هع اوأمدق

 جمرتلاو
 لهجاهذهءارو هعاعم ودع

 لاقولد ؛ وط ع هو لصف

 ناف لن لدقو

 جرعات اب الأ

 مالسلاو ت

 ةيشاع أب دهازلا ذاتسالا
 فاطعأ وشتم اوشتفي ناهساحي
 اود-و ناف اعانا اوزورباقلا

 اها دو لمع احيرقاملق

 ةسيدت لقنت ةيءادادكو

 تيل

 ةنوز ومنركالناداك:ىتلا هناماصسلا نمو

 مرذع بالادهم « مكره باقلااكسثنا ١

 مرسل ىد اوف نم 5 مكحاغ ميأرول

 مك حأ تردعتام هس ىدعاع مت أول

 كرسع هللا لوط « اذجلاةد-م اورصق
 مردتهلافرش » ةروزب فودفّرش
 مترهدو كرو » مكنان وجرأ تنك
 مركذ سذأملانأ «ه امغاو حدس داق

 مريصتدطعأ تنكه# ىاسإو متريسصو
 ٌمرسنءاو» ىف « ىد_لع مدار
 مرض ناك ىذلاام ٠ محجر َم ٌحاصوول

 فرطتاةبانق ىه ىلا هتاماصسنان هو

 هبوازالدتعءفرضال * لهسانا ا ضءب باقات
 قار در دع لسوو دمك كاس ىلا
 ةننانلا كو كات + 'انسلا تو ىكلما
 هيلا موسرىوس ص عبمقلا ىف قسم قب
 هقاناهمقاو_ك *ولا تقبأام ةنساتسعو

 هيلاح مياملا تنأ ه م مل مان

 2 عدةفم « | ارسغاب ع ا

 ةيفاقلاقي رطىلعت » د_ىتدق كلامن اكف
 هبساقلا يواقلا نمه ب رتسشا باقي لنص

 هيلاقلاقامحابوزكيزعلا ى قاب ىالوم

 ةيقاخي كماعت سيل « ةدجاح 5 الانا
 هن راع الإو ةه *« "هل مهد "ىلع منا

 هضاكو ا مرعي دع هدد كالاهد_.ءآو

 هضارى سة نواهذخ» ةدايز تدر اذا

 ىورلااد»ىفهةلوقول مو سمالانامتعضاناف ةامان

 1 لا تق ت77 ل سا ق1 17772757777 1727/7 7 تح ذل م2 222 22 م

 ه.حاناال:تءطقو » امسصلا نع تربك اولاق

 هيراعلا بارث علشاو « هلاجرل ايسصلا عدت
 هسيقإب لئاثلا كنت « امناو تريكسص منو
 هيهاك بابثلا ل ىطع نم حوشتو

 هش اطار كر ان 9 امصلاو ىلا معو

 هبوارلا ف ةسقي مكه يدا! برطلانمهسف

 تي

 ندر



 ؟ ال

 سس سس ب سس ياا تآ ١ 2بلس أ

 هءنه تاجدقا ا ابدل « مكلع ماللالحىف ترخأت
 هعجاوسلا علومتا] ظافاايداعي 5 ىراظانلاثبدحالا اوعمست الق

 هلوقولثمو
 د_هازؤ_ فار كلام فلتاا «٠ دقار ؤد_هاسلامفر-طاب

 داو موب ىلاغا|كلصو نم «هعمجب صمخرلا ىرع ىرتشد نم
 ذماَقانليالرذدباتااو ٠ هنانجو تدّروتف هشئاع

 درابديد-قاذنم تبرضو » معان ريرحف ىذنم تردظنت
 هلوقريهراهلاتامماو ءنمىءمتلو

 اعد او «* هدميح بولا بدع مكشسع

 ءاونأو ىدلءاومأة ذاك < قراءز نع 1س كلعا

 ءاملا ىلع ميسم هدف مسلخ أو ه« هنوعدتىذلا بلا قدصواف

 قاش-ايدجونارينمكتلادو « اهمها ميش ىءاذنأ ك:ناو
 ءازج و لرات ا * ةىصه بحلاىف نيعاقراووكسف

 هلوقم هساوهئمكطاأو

 52عام ىلا قو 2 سعت

 قلأ 1 انآ ثا م0 قسمءروا لاشاح

 اهرذ لرش ٠ نيبو « ىوم نبدجأمو

 قش كف تم ىلا م الب سانلا مس
 امد_ءناك البران #2 0 ثذع تعمم

 اتاخسانلامرك أنه« الا كتدهع امو

 اق-ك_ثالتومأ سي ااه ةدامللا نال

 اقفر ىالوم فلأاب 5 ال-هم ىالومفاأان

 قدأو ريس هلباو قى-هناك امن راك دق

 هلوقهلث مو

 ل.ةّةسااىوهلا كلو *« ل والا سبحات نأ

 لكأو تدهءامو» « ىذلاّدولا ا ىد نع
 لساسمكذم عمدلاو « دمقم كف باقلا

 لع- ةاو لوقت مذ د» و داصأاب دد_مينمأ

 للعتا ىنذدا »* ىرولافئلرذع مصدق

 لأب ع نم اهب ىتلا » ىتااىريذاعمتدسفأ

 ل ىم ىلاو * ىروال بدك اما

 لذءزولوة:نملته-اطأد_ةل لوذءال لق
 ليقبالنم تاذعو *» ىوعربالن_هتناع

 لوسأو ببما ا بضغ# نم فخ لوذاابْضُع
 0 ل ؟ببب؟بتبتبت“تبت؟“غ؟أ بأ( 00060600006 با

 هركذب
 + ثمالا هلوءرو

 نادل
 اةمرحو نيدلا
 ةيوصله مقور طام 1

 ةييس> هللا لودي ثنغلاو

 م6 لم-هفنوفابلا موو

 توفعالا كنتدلاو ةام 2
 ىءمفوللاذخأر ا

1 6 00 

 ىل راصمم نع

 ِ (عردغب م



3 5 

 ا مال -ِ

 تت قو

 اومدت 3 ا

 مهد برضت رمأىلإ

 هللآن هد كن : ىهو طا[ ها

 مركلا اكو مضل

 نهةدعنا

 نلمح

 رخ آالب بل !لءاو * رها-ا ثرتاوتدقر

 صقر لا نمهودعو ىلا حجار لوقهل هو

 رداكد كلومقلذا | اواظيم 00 مرغل قرت و تاطل#لاب

 صقرملان هدو دعموهو قت نا لوقدإثمو
 قذاخش ارفىلع ماني المك « هتانثت عاضأ نع هن دعأب

 صقرملا نمدود«موهو غاددلا نب بحل الو باسل اذه ىب.عبو

 سزدأالوكاو!اةىرغ » لم هتردق نا براي

 سلحلاف ةهشك بلف براد ه ثلانةيصعنا نت شقنلو
 سرنا نومعنمكتلف يلا ىف « بقا م نيعبانا تمكحاذاو

 لئاقلالوقةممارٌعل اقدرطلا تاصق صه نماودعو أ
 هاقلا نيس انس اهناف «* مكتب نمالا هللارفغتسأ
 هللاهب ىدهدامن أ قكعلاف ٠ ةصعمقشعلا نأي اولوةيناق

 ىدهأا تنبه مءاعلوقىارغلا ماكسالا برطم نمو

 بتعلابو هيف نارعهلاب عقر * ىذلا كمون ىوهلا مانأن سحأو
 بتكلاو ل" اسرلا تاوالحنبأف * ارالو طدطم بلا ىف خ نايا ذا

 لاخلا نيني ك1 لوقبرطلان مدزدمف

 دولا ىلا ملط ا عدس همارعب مهلا # هد مع لاك ل تاثمع هل

 لو ىلع بدبس نم نكلواملخ » ل1 ا ارصع هللاعر

 مساقا اوبأ هبغرتلا نمرثكي ناك امهنار فلا ماصتنالا عاابلا اذه تاناغلا نمو

 وهو ىربشَملا
 اعيدوتلارزكنزدتدوشو « انئام انني ةعاس تكول
 اعومدشيد+لانءنأتلعو « اند عومدلا نمنأ تذقنأ

 بناكلادااخ لوقهلثمو

 نيعمو لهم نم هلذمم حو » ه.-ةجرف ىتجر نمىلذاعوب

 نت * امل 315 ىح>نيعااعومدتقرو

 ىلدوملا مب ها ارانب ودسا لوقت اما ١اًذهْن هىدتثلو

 0 « ايصلاو ةبام_صلا مانأ رصع ىلع

 باقلاةوهوُأ نينيعلارظأ ىوس « ةسدقب هه قبتإ ها مداس
 ا را يل ماعلا ىناهل تاسارغ ءنمو

 حاملا ع ومد ىمدتكشت رح + مالا نين وأ قتل ىر

 ملاعملا تاسراد اهارأ لكف ه اواحرتعوبروا عوإ ضن ءلدو
 متامسملا بويه اهتم ال تك » اهتلصوفايسملا عر تفعضد#تا
 معاوناانوطغلابوغ مناك ناو * امصل اول ودع حورقأاس فئاوعد

 نيت ل ا ل ١

 ترخات
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 ردصل اودرولا نيب كلا ةدفني » ىصطشفمف هيرادع ىدع الو

 ىرذتالوّى-,تالواعشوشف « هيّوط سوت ىلع ترد-_ةناو

 ردق ىلءهنمىيئناو ىظبتساو « لسهم ىل-ءهيدرب نيسب وكل سا
 ا 0 اهريعغ تع 0 ا 9 4 3

 تا 1 رهسلا نم كد قلدالاو ىلع » ىدفَد و موقلا نود ى_هشو

 هل رطولا قاع اقة نامل ىضقت « لان فث بطةق لعل

 ةدملا"زء٠ ٠ 0 نيدلا ةنيشلاا هب ماصسنالا قادس ىفهمتر هر عش وة هلا قد رطااىف ع رب نميو

 عمنبلا ق 7 خيشلا ناك هللا هعر نامح .وبأنيدل اريث أيا لاق ىلاعتهتاهجرجورسلا
 0 ةيوذعو هماحسلا ةقراورصعفف ىار غلاه هرءشا يغب ناكو لا#لاب ام هرغمهمفعو هد هز

 م نءهاعد ندو ةأرهاه-.فنوكياناكم ركب نيدلا قنْعيشلا ناك دوت باجشلا لاقو هظافلأ

 مد و 122 ال افرض الن او هو فور عمى هرش لاق هناصجأ

 لغا» رود' . , لسع أ فوة:كلذدعي ضاق نوصصلا ىف هنلعجصو «تعطقيءاسنلا ىلا هلا دانه وءاوشةوعدلا
 عمبارت :رهاشلا فنا هنن امح ولأ اركصذو نويدبآب ه:_دقو لك ٌوِير فنك لاقو هنم

 * ى-وأأأ هنافىدلو ريق ىفالا هنفدأ امهللاو هوم 'ولأ لاه ةئاةسو نيعستو ثالث ةةسوظعملاناضمر
 ىد.هدإل أم : : 9 :
 هتدرَ ىلا نذهفافءودْدنمهدههدناك امل اذ_هتامملا ىفاه_نبفّرفأامو هو

 بسور 00 1 ا ةصارغل اهتاماصتما

 14 1 ه«سعراللا نإ هتقذدقام تارعسملا ن م ىنكي * هنقواذ_هف ىلكل وب أ

 00 *وجوءرسملاو تمن ىذلاب الودو ىل طعأ 5 قتلوا هى كر 2

 كي ل .

 3 6 : ال عملو هّتقثءنيح سانلا لك تولسو « هريسغ نع هبحم تاغش نماد
 اك 5 تقع لاضرىلا كيف قدصلا» هن سراف ؛ كيح نادسف ل

 ةيد ل 4 .٠ 3 .٠ .٠ . . .٠
 لع تن 2 كمال هدَقَرو ىريصت هيلع ندا 1 ههجو ن ساحل عسىذلا ت١
 ثائ ل 2 هتقد_صدقتاقامل تررمسذ 5 ةمسنْنب ىعّدادق ةاشولالاه

 "0 3 طئسلا هدقمعا امو ىديكمو ىديع 5 م-ها لق ىن-ءكلولأس نا هللا

 تيا هعافشلات ات اظعو ع عدا انتو ان ددل مهل لقف كمل قاّمثم لمقوأ
 57 0 [مملافامفطل امو

 تساف هتةق-امه_.5 ىدجو مافعنم 5 فراز كلام نمفءط ن سداد

 مالسلاو ه:قاداهرلا ن:كحءناكول « ةريس» هلع ىلت قو ىذك
 اني ألو فالساالو تاثفةئااهذهنمرولتلا ىلا لهو أب اهةازعت قد ص اذار هسلا تاثفنامتلق

 بابفىتا ارغاا صقرملا نم ماودعو ا

 هل ناركت وأ انوشواو اذتح: 8 هنأ كل تاما 131 ناغ
 صق :راانمهردعدقود اد ارفاطلوقتهلدمو

 هيحانمعم عصا فق داعاذك » قيييست لما بيشلا عصرفنو

 برطملا ن ههلهو دعو يناكلاادااخ لو قهلشمو

 1. 112222222 0 1000700017 00111101 17 تت دج

 وال



 ىأر نمو 0

 دو هكا نم

 هقلالاذاو هرثك أ ىأر

 ءاروامو هقاذلهحا رز

 بشأو لصادلاننم ىو
 بدأو لف فراماو

 ثدصو 2 هه دعبو

 رئافدلا كلذ قيمر ا

 ةيىطاتو رئاوتملا رييتاو

 م فاتك راعشإلا
 نو ا ب عغلاو 0 .

 ص 3 0
 تاريضالفاشيأر ارا ترمي

 تيمادلا دور !نيدلارسبأ
 علال برقي 0-00

 ةرسعم نسم: و

 2 22 تولد 5
 ةعقررممالا هلناريأ: ل

 مقل اهءاوأ فا ةم :

 اهرل ةعقاو:
 الو 6

 قالو وصلا تدبر اف
 فالو فاصملا

 ريخو

 بدرع ىل 1
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 ىاز_للا سافنانجرأتي » ايصااحاورأ كف تشقو

 اماقمو اخاذم نابشتلا 5 ىصصت نأ ى وول اظفح ىضتدق

 امال ىلق ىلعرقاو ىبل لأ 5 جد ل اخو

 اماهأ مخ نعراس القتا ه اع ثددصح» لحرتو

 امادناكو ل ىذغاانٌسءبمط ه ىل_ءاهآىضغلا ناريس لق

 امانقوااصيسش لمحت تألق 5 مكرشذ 00

 امانت نا ىنوة- نذأ نا 5 ىركلافىلم كحاشا اوثه

 ىدمدلا 111111111

 هقطعي بمعلا ل_عل هانتاعو 5 ىكح.. لع اجو ءاك رهاب

 هفاتننار هلا ؟ادمءلانام 0 معكشدحفف الوقو هاند دحو

 هقفعست كذم لاصوبولّرضام ه ةفطالمىف الوق مست ناف

 هفر-هثسدل الوقو هاطلاغف * بضَغ ه-هحوىف مكلاديناو

 ىناحّرالال اوقمادسنالاةقرو فطلل اى هلثمو

 عجرت) مأ كيف ىدوهع تعجد 5 عب نارا هدفنا

 1 اما 5 "ل ضن مد ساك ىف اورأسأام

 قىدوم "ىلإ هن و تالا م-هقارف ثيد_حالا 0 5

 ىمدأ ند هتمقاأ ىعص ىف 0 مقل ىذلا َردلا كلذ وه

 هلوقدل مو
 بصل ادعاسينأراعال ه بكرلا ا يأ اهيلع اجوع
 كقالو لأ ىل موملاو * ملأالو يت لناكحدق

 هلوقدإ مو
 علالارفصتسقيةىونلاموي» هباويهذ م_- مناف داؤفاا امأ
 عنقي ناهرريسغبافاح « ىونثلل اندّوعءاأ نأذدن

 ىم مهتنهر ىل“نمف.طاأو 3 اقادكداّوف موعم قلمه 0

 قارغطلال ]وةفاطالاىفهلثمو

 ادممل'مأ اكشافراط قضأ ه تلاّقف تضم ىنأ اهوربخ
 ادوعننأ ىهت شت ىهو تياف « ىداسو دو«تنأب او تاو

 اديعبلا رازملاود_عبلاملأ ه وكشن ىهود.ةخىفىتتأو
 ادوافطع”ىلءتلامأنأ « كلاقت )فانك ترو

 هلوق ميلا نملب هئمفطلاو
 :رتثساو همؤ ىهقأتهغدصنم هه ةدناث تاكمنا عراب هقلد
 5-5 ةصرفىل + قرد عملهم "هل-فغىقارو

 رصخناو بطلا ني مطل لب اقم هلم م ن نءبذعدرو ىرك او

 الو



 داب ر ميس السا هب قالف « ىجلا ناجح نم, رابىسشنئىذخ

 ىدهع هيلوطينآ ىئم مغرلابو ه هندهيء ام ”ىيلا كاذب ناف

 دول !نمتدضق اذمق الئ ركذب 5 ىوجلا لأن م بلتاا ىوادتالولو

 تاس أ نمهوقهلثءو
 علس ناكسس هد-هع ىتمه-عهلئاسأ زاجلا بكر ىاضراع
 ىمدالا ءا.:تكحر الو ع «٠ زها" نكس نم ثددح القداو

 ىممسرارذلا ىرأ ىلعلف م فر_طد رابالا ىرأ نأ ىلزدع

 ىل؛دلارامهمهذملت لوق اقرا عمدلا مني ىتااتاماصنالا نمو

 امدىرحأ امو امه_ىىرامل ه السدةنأ نيلا ةادغّنظ

 امدمدق م-مبنمهداوف ه» اذاف ءاشح ىرق:سي داعن
 امهسأتراصف.كفاظحاول «٠ تقل نوبعلا هللا لتاقأ
 امزمزءامفشتساو مقلوب م اثراه ىوو مق ة- !!ىسعدوا

 امالاءاملا نم ىل قش ناكل ه هش نم ىجام حانأ وأو

 اهشلالالزلالاذامظلا ىلع « ىبأب عسب نمو ىنأي او

 امن'اكن عل بو تحدق :» ةروفاك ىف ءامه_صلا انعاك

 هلوقدادمو

 بواسموع 0 ولالاسأو وي بولتمو»و مكمفرب ريصلا روتسأ

 بوءومواو ىث عج ريفكو « هب تءمسالق م دنع ىفدتبأو
 بيدأترعفأ | ضعيو تره ىت- 95 مكءاصو راد_ةءأم ملعأت 261

 فاطللا ةباع ذودو هلوقهلثمو

 ىرديالو باصأ م اىنامرادعأ هارب ءاانمدةيرودسملاو كذرسطد

 ترمشلا»تسس> أف ىرخ اهرّكو ه بَر-# تاقف للوالا ةضظءللاانر

 فاطالا ىف هلوقهلثمو
 احم ىأةب دس ىوش نم 3 ىلا قرم موب ىربذل نم

 امون ىلقا تناكامنا « اي_دلادبال ناك ناادصلا

 |مطصملاو ىغأا كلذ « 50 ب ىامادئاب
 كا رتىركذ بر 95 مكيلان ارك ذلامانورك ذا

 احدقلا فاعو عمدلا برمش ه 1-0

 اهتم

 احرفلاتفرءامىاكف « مكتقرافذ. مهلا تنرعو

 دمعت نه هلوف هلو

 امامأراداب”ىرلا ناَمسق ٠ ىئاعثلاهو دك ضراعل اركب |
 1 يت د ال و يل و و ا صو ريو دو سم 2 2 ص حم وو سس هوت بس حي سس

 عام»الا ةسعتمو ءارثاا
 اعمجا ىقف ءانثلا وهو

 رك ذو اعمادح وامز و

 هده عاجهلنا هديأ لانا

 ةداهشلا كااسوت ارب لا

 تاعفق هباظاسالذيو هإ
 ىلع ه-تاعا هللا تاأو
 هقنا هدبأ نيشلإو 00

 بلطاف ىلدعف ووو !ىف

 هيأدط-1 نا ةناجالاو
 هللاءاشنا ذو 0

 وي ا للا

 «(كاكا يسن يأ ىلا هوز ء
 ىدوبوريمال اهلا دبا ناك

 هن دلعساو كا

 صد رز ل نكلو هاو

 هاف قزرلا غابولو مور
 نر هادو كول

 يب اهةيرفت مانالا

 ى اًدمهلاو مار وا|

 ريبقير 2-هيولقعب در وب

 ان زيزعبهننا ىلعكإ كدا

 دعت قم ريمالا ةعام

 ركب د-هنارثديو
 دقف هرأ/ناورصلاو ني



 ندي

 نيمّدَنملا مضىلاة.بف1اةرورض تأ! دقو هة.قعو ههن-ىفانازغتو ىجلا رابح ا انمسنتام مهمات أتامسنالوإو ءةو هراجتو ماصسنالا ق.ةرهلا نورت ترا تاع

قت الئازي رخأتلا عم اهركذ نءاهركسيإ: ل اي
درو اومدة:ن.ترخأ اذاو ماظن اهدوةعل طر

 ىارغلاقدرطلارعسغ هلت

 فيرسشلا لوق ىارغلاماصسالان ف ماصسنالا عاونأ ةفرعم كلذ نم د_هقلالجناك || نيلاسعلا برت
أوه ةونملا باك ىف ىلاعثلاه-ةحفلاف ىذااوهو ىذرلا نعهللا هديأ كلا لود

 انوا الام رباع 

 دوعوملالوقلاو قد هل 'نعد_هأ لرب رقرعشأ هنا تلقوإو نيل مهئارعش ةرثكسح ىلع باكا اذهاموزرلااذو

 هلوقهدارباب الو ادو بطافن زرنا

 أ 3084 م 1 .

 قاوٌءالا نم انام امو *# ا ع قر امو انا هلعزوو

 لدصت ماسالا ني نعب نإ
 داؤؤن م ةزرَدف ريسغال مو

 ق'امنءةقروحورقىذ 5

 قاسنلا ىدبأب انراج امدر *.ىا هرقاعي ٌستْنم ىرثلاو وبن سعت و ماحرالا

 قات او علم ل تاكو « ىنامالا غول ىلع ىئبعمأ ”رسشلااذهر دودع لكى

 قاروالاب رفزلاو انئالج « ىح ةدوملا اننبت عنا 02 وسلا نيرا

 قاورلا قاملللاواع م و كثهللاىلا هام ارضع ماقمك ءامسلا غلب ىذلا تلا

 فانعلا تحت مادملا يغرب فه. رلا ف نب اضرلا راج مو هقوف باإو 0

 قافتالاف بوطاناماهس « ني_.مال_ظلاىر رداسل مق 9 ارتسهام
 6 0 هاه ف - 2 | 6 5

 قال_الانوكي اطعام 2 لك هناف قا 0 9 و فالخالاو نفطر

 قاطنلا مد بلا فاعموجد هولا فطاعانهضنانصغ نك فرمضو كنهعلا م

 داثأف هءارواي هةأف
 قال_ةئالاةيبكوك ةَرْغ « 0

 قاقشلا مح ءافولا اذموش « انما قادللا 00 : رهو رارحالا ةلاض ىلإ

 قاتشملا مال ةجاع ٠ لم 0000 هيلو داسيلاع.مركزإ

 قالثلا نع مدلكلا قلبت 2 لكان عا 0 وهو ماركلا دى

 ا | رس تسلا
 قاشعلل عومدلا رتسعأ لع ةنهتنك املاطف ع د 3 داودلل نام لا دع

 ا نه هل ارق ءلممو 2 0

 000 2 راسبالا ههزن لع لوو
 لتاعا م ىرينخ 8 ىل ه6 ىلع لوادم كوهس ش

 لئاط ىد كمئسيف سناو ه قلي رئان ىل ها سدأ

 ل_ت:اقااططع لابعاو ٠ اضرلالكلوتقملا ىذردق
 تام أن مهوقهلثمر

 هةمري و ىقمرينيبلاو ٠ طخ نيس نيعلا طا 0500

 هقاورتاذ دح ند ىف »* ىنسعدو موي ىهمد تبذأ

 هقم_ب عمدلا لم داكب -. ه«-_ةااوسىف ضكرب متالاو

 هلدصو



2 

 اساوككنمءاضعالا كرأىلاف ه قئيذك تاي حلاتوكشاماذا

 اداب ب.ال ىى-- لسهذتو 5 احلا داحلاق صلب ىتدح بحال

 ةزعريثك لوق ماصأالا بابىف صقرملان مو
 موه نه ناكرالاب صو 0 ةحانلك قمم انها

 طال طلافانعأب تلاسو 5 ان ثيداحالا فارطاءانذخأ

 ريرج لوقماصسنالا باف برطملان 1
 انال_:ق ني. مث انئلتق ٠ روحاهذر طفى ىتلاثوءهلانا

 انكر ادت ا را نثو « هيالارحال ىّتح بالا اذن نوت

 دربي راش: لوق برطا !نماودعو
 نيك تاأوالاهةلتل_ف « هبااتةجاحف هتئجاذا

 ةلوقيسانماهل سدلىتلا هبيستتاماصسن نمو
 ىناصقأب ملانافكملاىفدت « ةلزنم بحلا ءارو نيلعتله

 هلوقهلمو
 قاشعلا عراصم ىثخاو كك .ن.عر صم ىسهي_ا هللاوانا

 هلوقدل مو
 نعت ىءااكنذالاو اهبت عمم « مراكمل مكتدبحأو ها ىنإ و

 فئحالا نب سايعا !لوق ماصسثالا فمطل نم ىئبمتدو

 اودقرىوهالىنوظت, اذا ىّتح *» مهتدومفرقاذأن يذلا ىدفأ

 اود هقمهم ىلوا_جام لش .٠ ايصتنم كال ىنوض ساو

 هلوق هلثمو

 سانااضءيكىدنعمنكلو « مكشتاعاما مكةبحم الول
 هلوقول مو

 افقو مهند نمى هاذا ىد 01 مهاك هللا دامعىف ىو هلا فاط

 دياكتو امم قت ىقااىها 5 اهنااولا ةف شاواب ىعسو

 د_-املاب ملا ىرمملىلا « مهنظريغن وكمل مهتد يخل
 عفروهنأ ىل مو اميساشل رد امهءاصستادبك أدي ؤنةفلطا نكت نيشبل نيذهل مد:

 ةراهللا ة وشهو نإ_كحلاو ميد_:لا,فوردملا لصوملا مب ,هارباو سابعلا تومد ءشرلل

 اولاةو لوالا نملا و هن دي ند :اوفصف حرش هني 3 نوم أملا ممافد-او موف

 غرف الن سلع قصور مد ةيكنخ الا نب سارا اومدقو هورخالاشت ىل_صوملا م-هاربا

 ميد-ةّدلاب سابعلا ترث سلا[ سيكا ىدمسأ لا ىازملا هللا د_.ءنب , مشاه هنماند فرمدناو

 نم 2 منتلقف امه ألاف نب نتنملا شاوايىعسو هلوةب لا ةؤرض- نم ىلع

 ر>:وىلوق مدهتدقو ى متناىدمسساهقلاو ىلب تلقفميد_ةالابىو ًارهكلااذ_هلاف

 0 قل

 ف اذك اكحرا هوو 2

 فورعملاو ايديا: لامس
 مسن ا

 اناستئاروسشملا

 د فشلا

 ربح عاحاذا دمع نم م هَ

 ىبهتثا اذاو عادم ءالا

 ب: حح عاقذ
 عافرلا

 هدب بسشت اذهو

 خيشلا فرع ىو. 0
 فءهد-وزخو دربملااذهدر

 نام دلل. نع ةريثعلاءوس

 بطحلانم ”ىتسدلب نأىأر

 قسفكو : هو 2 الا

 و ةوم-ثدوقولا م
 فريضتلا م 500

 مال-ااوركشلا

 (|فنسئرىلاهلو

 يشلاءاقب هننالاط 1 ىباتح

 لوهجتبناكلاو اوسدئرلا

 بس.وهلو كوضفباكلاو

 تاق ه-هو

 لفطتوهذ انشناكح

 هديأولو نااار امها

 نءدواسمنم تلاها
 تأ ىلاعتهتتا ل ا



 نا !اهلو 0

 روض (ىتافلا
 ثاو ١

 - ارد 5-0

 ف.سشاهم هرهاللا 2

 ا ناايلا ىف هنإ

 و - هفارعأ ى ى اردق

 دو 5
 اءسابتلا تاي عا

2-00 
 ام

 ادو كفرأ الي اوالو 2

 دولا تنكنإ انهن

 لهن مشا ناو تل

 نا ةفعرأل ا

 ناك ناو كه. ىرف معامل

 انانغأق دمار احا
 داؤفلا دع لم حله 2

 نا

 الو دارملا ىلع 31 ؛ ىد

اعالالا |: هع
مالسااو ةيف

 

 ؟عغأ
 . 1711 ورا د ل ا ا ا 17 ب بس بج

 انيلهالالهجقوفللوتف ه انيلعد_-أ ناودالالأ

 ةعباسلا َةَقلعلا ىهو هتقا«مىفةرا- نبثرلالوق هلدمو

 ءاحذأا لملذلا عفا. الو لهم. ادابلا ىفزي زعل ميرال
 رشز لوةبرطلا نمي رطاو صقرملا ب اصاهدءىتا !تامادنالا نمو

 ' هلئاستنأىذلاهيطءمكناك ه اللتم هتئجام اذادرت
 ىناس ذل! ةغبانلا لوق صقر ٠١ نءةدودعأاتامادسالا نء«و

 عساو كنءىأتناا نأ تاخماو 0 كرد وه ىذلا ليلك ك ناو

 هنعهللا ىذر تبان نبينا لوةبرطملان هدودعملا ماصسنالا نمو

 لاملافضرعلا د_هبهللا كرانال « ه_تدااليلا ىذرع نوصأ
 لاي ىدوأ نا ضر _ءلل تاو « ه.ك افىدو أ نالاهلللا-أ

 رهزْنب بعكل وق صرحا ماهنالا نماو دعو

 لسارغلا "املاك عاكالا « تدعوىذلادهعلاك الو
 حالا لرق ب رطملا نمو

 نيعلاةبارعاه امان 5 دغ تءفرةباراماذا

 كلامي ىرف:ثا!لوق ب رعل ا ةمءال نمى.دتن و

 لّوحمم ىل_ةاافاخنملاهيذو « ىذالا نءميزكلل ىأنمضرالا قو
 اهرمدعرخ أنا ومهعلاةءمال نم هلشمو

 لقئااىفزعلانأ ثد_تامف « ةتداص هو ىنثدح ىلعلاّنا
 للا ةراداموي سوشلا حربتم 5 ىئم غلب ىوأملا فرمسف ناول

 ِّر رومشأا هند مدة ىف ىلءنو:#لوةب رطملا ماصسنالا نماو دعو

 امسارملا ىقل أف صا !اماذا ىلدال « لزت_ءءامج ناىنوري دقو

 ايما رااىلءلب رت ىونالاخ « ىذة؛ةءانعفيصلار رومشىذهذ

 املامللادعأالا ارددتثءدقو « ةهلملد هناي بل ىلايالا ٌدعأ

 نع اان سف: 1! 3:ءثدحأ وه قلع توسلنينم حرخأو

 ائاعاناوهى سما دةناشملع » اوجرءنونامأا يكرلا اهي اال

 ايلامثن مىوولا ىنعزائيالاعت نكسنافانم< تناك اذا انمي
 انامنءاو مذلاتءاصْنيت# 1 اهتكذاماذاىردأاف نمأ

 ايل ىذقامالو ىل. قى « ىذلالماال هشلاوال "ىل_ءاخ

 انالع .! ىلبلري غْئشب الموف ه ام<ىنال_ باو ىري-غلاذاضق

 اياعدنها توترضح لعب ىرادو» هراد ةءاعأاب نءاَوَتأَولو

 امل امح ىلع "كل ميرصت فظالان ما# مهلا هللا نحال مهلا !ذامو

 اكو 3 هر-عىف اها دازب 03 هناولةا.لاىى_-ىل_-عتددو

 املالو عال هكدم لماشأو 5 ىوهل لج أْنأب ضار ىننأ ىلع
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 بيبو رغلل بيرغلكو « انههناس رغانا انتراجأ

 هتقاعم ىفديعلا نبةرطلوقةقرلاو ماصسمال ا ىف ل ثمر
 ىدب تكل ءاعاهزدانأ نءدف 9 قييم عفد عسط سال تنك نام

 اهنم هلوقدلثمو
 دنهملا ماسلا عقو نمّرسا ىلع « ةضاضمد شاى رقااىوذلظو

 امثمهلوقهل مو

 ديعممأانبءللا "ىلع شو « هلدااناامىمءئاق تمناف

 امئمهلوق هل مو
 دوزت/نمرابخالاب كتأبو 5 الهاجت دك اممانالا كلل ىد.ةس

 دعومتقو اب رضت وانام »َ هلع ن#مءاينالا كتي و

 دوزتفاهفورءمنمتعطسا اقع ةزاممالا' مانالا ام كلرمعل
 ىدنتي نراةلاءني رقلكف « هشيرقنعل ولأ -:الءرملا نع

 هتقاعم ىلس أن يرهز لوق مادحسنالا فالق هلدمو

 ل_بءاعسلا باي ا ماروإو # هئامبإ انام !!فاسسآ باهنهو

 ممذيو هنعنغتسيهموق ىلع « هلضفب لف لضفاذ كيزمو
 مزكي ل4 سف" مّركنالن مو هقيدصاو دعم كر رغب نمو

 لطي قعانلا للطي النسر عن6 « هسال سهضو-نءدالن هو

 منعا طول و با لانس رمي 0 ةريثك دومأ ف عناصيالز مو

 مشد دمْسلا قّيال نمو هرفي هر «هضرع نود نم فورعملا له 4نمو

 مي كلان الالو-نينا.ت « شعب ن هوةامللا فءااكت تمس
 هل لوب مادسنال !ىفاهماةخ نسحأ و

 ىعدغىفاملءنعىنكلاو . * هليقس ءالاربمويلا فانلعأو
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 اهما_ةانظ-مظعافوأ « رشعمف تعمتةنامالا اذاو
 هتةاعمىفترتنءلوت ماسالا باف تاءاغلا نمو

 ماكي لرفاو ىذرعوىلام « كلم بمقئاق تب رثاذاق

 ىركنو ىلرامش تاعاكو ٠ ىدننءرسمتأ اف توصاذاو
 هتقلعمف موثاكنسورعلوت كلذ نمو
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 هل-عاقتو ”ىلاتعلا مالكىبتنا برعلا ن٠ عوده ماوه عوم_هممءاضورملا تك َّق

 عقو اذ اعن ع قيناوزحمالا لمه2_ءاامهنكلاو اهلاثمو نأ امعافمنتال عاف نليءاذم لصالا ىف

 لوالا ف دحاهمراناونيربدمنولؤن مودانملا موي ىلاءتهلوقزيز علا بالا ف همورك نم
 تالعاف لوعقمةمد رمشا اهنا الاءذهل .عاذتةناوه-همىلا لقنف نامعاف داعف ٠ نايعاقمنم

 رءاشلالوقكت الءاف ل.عافم

 لاقءهللكو « اولاقو مهلاناق :
 كلذ ل.عفتو ضره._-مولاقىفىلاءتهوق ةيوطاادو ز لا ضورهلا نم ب_ضنةملا ىفءاجو

 رعشاان م ه.فءاحو ناء:سمتالءاف

 جسااك ثناضراع ه اهلحالذ تايقأ

 م مر
 حجزوااو فيفالا 0 جردلا ىلعاننغ

 هبيلع هللا ىلص هلال وسرد هع ىلءتاس ا هئم عم-هنأالا عراشا ارعك "لة! ىفرحلا !ذ>و

 اهنم ملسو
 6 رحنمتةدءنا هاك د"ىلءلد

 اناىلا ىدابع ئنىلاعت هلوق وزجلا برضلاوةوز لا ةودعلا ضورسعلا نم ثلا ىفاجو

 رعاشاالوقك مي>رلاروذغلا
 لالها!لههولاو 5 صج امن رطبلا

 ناوهذ نيةهىديكن موا ىلع ءأوىلاعت هلوق ةمفاولا ىلوالا ضورعءلا نم ب راقتملا ىف ءاحو

 رعاشلالوةك ناوءذناوعذ ناوعف
 اما ينور موقاام هائلاق » هع نب ب يع اماق

 رك دالوارحي رك فاحرلا نم هت دروأ اة ل دامك ذا ةلاطالا الولو

 نءجراخوعو مدة! نءزلا ف برعلا هفر<تلونورخأتا ! هعرتشا ثد#وهذا نرادتملا

 هضورءف بجاحلانيالاقو اركرمشع ةسملا
 الدعف ل اذئا ايتههدعامو « ٌكرادةمامنودرشءةسجو

 باص نأر وة ومد لقتد مه مظالا قماصنلالامأو روثنا ا ماحتنالا نمهندروأام ىهتنا
 برعلا نكلاو « هرفانري_غىهىتلاهمارآس اكو هةيهاهلا هنو ناكسم_هىارغلا بهذملا
 رعو نم هباوّرذامانهرك ذ أن أ ىلنءدقو» نامقعلا اذه دئالقو «ناشلا اذه لول مرب دقن لك ىلع

 قباوستاسالا هذهرثأىف ضكرأو ه ماصشالا لوس ىلءممتاس أ ىف هوعرمثو بيك رثلا
 رابخأ مناو ة ةيما رغل ا توسبلا ىلع دهب ج رعأو ه مامذو ةمرحاها تاي مناف ل وعلا

 ةقرل._ببنأداكحو بزءال عقوىذلا ماصسنالا نك# ماسلا كلت نب ن هىرذدعلاىوهلا

 هةتاعمىفسيقلا يما لوقهةاوه سا

 لعقي باتل! ىرمهأتامهمكنأو 0 ا 5 كبح نا ىملَدغَأ
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 دبروا اهاصع نم ىكن سدا 0 ب رعلاء[منامعنلا معز

 مهنك اسمالا ىرتالا وص صاؤىلاعت هلوق ةنو خلا ىلوالا ضو رعلا نه طء_سلارك ىفءاسو

 زعاشلالوةك

 بكس ءانلا ا مثم كءلانام
 ٌمرمصيو مهزاجو ىلا د هلوق فوطة ا برضا او ةةوطةلا ىل والا ضو رهأا نمرفاولا ىفءاجو

 رعاشا!لوةك نيئمْو ءموةدو دصفددو موياع

 انيردنالارو هالو 3 اصصاف كن: ىبحالأ

 ىد يهل اوىلاعت هلوقلاُد دااوز2!برضلاو ةوزملا ةدودصلا ضورعلنءلماكلا ىفءاجو

 رعاشلا لوك مية:لم طارصملا ءاشننم
 ريبكلاالوريغصلاالةكتزاتال "ىبا

 اريصب تأي ىفأ هدو ىلع ءولأ:ىلاعت فوق فوذحت اهب رضو:قزهاهضو رع نمحجزوا١فءاحو

 رعاشا!لوقك

 لولذلارهظاانم هذاا ىئاماىروظامو
 رعاشا لوك الءلذت اهفوطقتالذوىلاهتهلوقزحرلا فءاحو

 قغنممس ع ىداحراسو »* مهاانج مهلام- ىلءاولاش

 ىاوملاكنامدوىلاءثهلوقو زا ىفاثا!ب رضا اوةوزلا ناد اا صو رعلا نه لمرلا ىفءاجو
 1 رءاشلالوقكتاسساررودقو

 روزلاتانالث ٠ » تاسادتارذّةم

 هءرسم نمو

 ناعطو ب رضد:ء * نان" اك صم ىأ

 ىرهاسا:ك يطا غلاك ىلاعثهلوقةفوسكملاةبوطملا ىلوالا ضورغلا نم عج رسل اف ءاحو

 رعاد تاالوقك : هب رقىلعر مىذلاكوأ هنمو

 رياصلابلر د5 ىلع تدسأ 00 ضاع ا

 لوغك ةفطن نمناسالا انقل خان كادت هلوق ةمفاولا ىلوالا صورا نم ح رسما نم ءاحو

 رعءاشلا

 اوءدوام داولاب اناطاااومز
 اذك نيدلاببذكي ىذا تبرأ ىلا هتدل اوقةودعلاة_.ءاداا ضورعلا نمهغيذلنا نه ءاجو

 سف فنصملا تاجر ع نماذهو اثيدحنووةفدثو داك اله:هو حاملا يحاصهدروأ

 رعاشلالوةكءل- اى هنا

 دب رب مول لك بيشااو فدك »2 دوع.ينامدن «”تافام تأ

 ه.فءاحالو ١ ار هدعبمل نم هم(ثمو ادسلاههةسالا لاقر ع وهو .عداضلاو راحو

 ةهزنب ىمسملا هيك ىفيلاّدعلا سا.علاونأ لاقو برعأ نم عمن لهناىلهقو فورعمرع-

 ىو دات هسافت هيسسح وا فحول هج ل باقلثا نا راداخألاة ارو اق رادبالا
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 م-ةةازرهالو اطسقكلاو

 حد !امم-رلا ل مو
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 يددتلا نا

 بأى اقلا ىلا هلو .

 *( لوني ر صن

 ىأةاب هللا .٠ هزءأ ىخاتالام

 فارب و عوقزلا هناكه جو

 تا هلا اان موقيالم ١

 هريأنال هربسغلا كدي

 نعل الهأ هءاشإ تل

 انلقأو اله ا رك هللا

 كلت الم أانخاو الدو

 فاي تسيل ةوفات»
 كلتو ماكسللا سن ال_: :
 فةبدُلو !تسلتيب 3

 ريح -فأرخ نمغ مال الإ

 عفدنو ةوسفاقلا كلم
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 مقساارءربناك امه لوجو لح ٠ امها هينث انين هدشت 3ن امش

 هلوةهمدةندقو لو هيلع هللا ىلص ىبذلاو هتدياا اذهحود# ”لفغااةفآن تقرا

 هحدمىفا
 مدثلاو برعلا نيب ر ملا برطاب ٠ ىون دمي ريس !ىف ةير اقم ع نمله

 امآوءربلاد ل_وهيلع هللا ىلص يلا ل-هسيفلا ءاههت اان دقو رثادلا كاد هدمت لافو | ماصسنالا

 دقو هيدأدهلق ىلءبيدأتلاريغهلباةيامدل سلو ل_هلساةباغفووةتبلا اذ 5000 1

 نءهرفد عونلاة_-رّوقدق هن دح وفه-رشتءااطو هيهدارمامل .عآالو مّدسلا هيلياق 00 نمايرحاو ادغو

 ماى ”ىنلان ءهبق لوقاىتدعيدبث دبر ةدمسسهلا تا أف ال تديلا قدم ىلع ملا ندير ١كِلَذ ىالوماب

 ملسو هلع ارقنلداحلا ه.6-! د وعلا
 ميدلا فقربلاك اطعو مست 0 اناهيفنيئشامشادقن امش كلدو ارقفلقاعلا مسيو

 هنافىلصوملاو ىلا ىلع همفمدّقم ركبانأ نأ ك د أ امدانعمو هظفذاف عيديات يبل ا 0 0 ىائلانم عرووسملا

 فالا ن نيب هسرؤ عجب دقو حو دم لكن « هي وا لو هاء هللا ىلص ذل اود ىف هعضو 1 6
 ريظناهل سيلفميدلاو 'قربلا نيب هس دمى ريضظتلا ةاعاصامأو هيدشنلا غسلبو رشنلاو || " ميلا دبل اناوأ روم

 2 0 .0-- 0 2 - 8 اذهنم كد ءىفأ
 لعاهللاو را 1 رود عم

 (ماصسنالارك ذ) تلزاممج لي رجس ان لامر ه-ولا

 1 دهاصت كم ءاذ نمَقأ١
 مما ب طاب أهم ف هلئان 9 هادم عومدماعا هل

 : 5 2 ه١ 0 3 8 : 2 كبمامت 0 كذاك

 ةلووساداكو ةرادا قعملا ماصماك ةداقعأا نم هواك ىنادنأ ماكسلالا نم دارملا 9 . 2 ٍ و : 9

 . : عفعو كرغ شقانتو

 كاف وو نا
 ىةرخ الاى ماريو كرزو

 نائفأ ىلع ت-رباميول_ةاارو.طنا ىره-هاو ةقر لم-سبنأ هظافلاة يو ذعو هسكرت
 مهةسممار ارغلا قد رطلا لحأو 0 ه-عداسو !روالانييةضفا اهةعاوعو ه هعقاو ع وذا اذد

 الام_هالا عيدبلا عاونأ نم عومي هةاوهع .لداك اول ام مناف هعبا سم ناكلنو هعااطمرودي

 ندلوأل كلر 0
 اورَرق م هدف عيدملا الع عجأ اذ هىلعو .دصقريغ نه ءاوفع قاينأ ||| - 3 2 0 تاريم
 2-2 نيف 0

 هقمدلا قى نأالا ةيعيدسيلاعاوالا املاخ عنصتاا نماد_هءب نوكي نأ نيب ادصق
 أومسأا نسم جحد نم 6 روكي نأ الو عسنمال نيقيرفلا نع

 هللأ قس 2 ءاجخ ومش يش ىراصنالازب ,زعلادرعنيدلا فرمش 0 «شبااغودصةريغ نم

 ناوئلاعت للا" نا هناكمى ثلا أب دري رتل اذه ىلع شام «هارث ةجرلا تءغنم

 مظعأو هماصسناةَوَدل ددقريغن مدنو زو ههتارقذ باغ نو كس, رب ذا! ىف ماصسنالا ناك

 رضاحرقف لااو ىف

 لضي امغناو 2
 2 ا ا ل 00 ١ 5 ى هلل همفوهام ةفمخ هىملا

 نأتوءراطشاو تود ىددقريسغي نوروم انه ميظ»لا نارا ىفءاجام | ده ىلع دهاوشلا ا . 5

 هل هذتو ور نكمل ءاش نمو نمؤملف* 1 نأ يظعلانآرقا ١ىفةريثا دإ !ىلصأ ىلءءاج ىذلا لب وطلا

 ٌرعاشاالوةكنامعافمناوعفن ا.عافمناوعف ىسامقلا

 ىد>-وىلعاد>و ٌكارن_.مىنداز دف * 5 نهتدث مدا .مانالا

 لوقك اننمعأب كلفلا عاصاو ىلاعت هلوق هْفوْذ لا اما! !ضورعلا نمديدملار ا ءاجو |

 : رعاشلا |

 ايئاعوأتءدامادهاش « ظناحمك!ىنأ اولعا

 هعرم و م ندو



 اننا

 ةحن ىيتلا قزو نم مهني لاهم ىلع سدا نك-او ردي مون ةصق ىلا مهدات ىف اوراشأ نابمعلا
 هلوق دمعي دب ىف ىلصوللا نيدلازبع يشل تب و

 مهدعم عم ىءومةصق م « مدقن مع راّدلا تك فناو

 ةياكس ىح هنكل مال ارون ىلع ادت ل 4هللارفغ نيدلازعؤيشلا تلال نم ملأ
 تو للعأ هلئاو دعم عم مالا | هءلع ىء ءومةصق مات ايف نان ةعدقلا مع راثاا ب ةكنأ اهنوءذم

 بناجن مهب وبحم ترفسدقو هدئادق ضعي ىفالزغتهلوقب ماقول اه صان ف ىمدقت معبد
 هك الءاردللا

 ردنا بنان ءمواسمشن ٠ مغارلمالاو رمل! !بلعتدرف
 عيوب بك رلا ف ناكم أانب تملأ ٠ منان مال--أأ ىردأام هقاوف

 انو هيوحأ ليو هماعهللا لص ىلا تيأر مالا نع! عونا !!ذهىلا ىتمهيديمظذ ىف تمهتنااأف
 ةعمجب ىلا قاوذالانومءتماهف هب ومنلا تازجمملا كلف هتمظت ىناف مات ىلأن م هيوحأ
 و هءلءهللا لص ىنناا نعهمس شتا! تنفى ىلوق مدت دقو هان

 مهرديهم شتا وكرت موا لهذه هلراصن وص رعلاكا لا فردبلاو

 نشد نيدش هء.دشت

 ىلع ددشاو ىلا صاف

 موهلاتناو سهلا

 كلبكو هللا هجر زيشلا كلو

 دمر ك2 م
 هريسو هأ ريس نرد فلام

 كلوم

 اينغهَني |[ ىلا ١ «ءمو
 . رمق تول هب: 2
 هساثاف كدوع اقىفأتسف صقل ارو هظىلاوهل_هقىذلا عمتسملا اذ_هماصسنا ىلا لمأت لا اهي رظنا كامر هنال | مهكرب حبان عدو لامو « ةعضاخ مودال ىلا سعثدرو .كلامدهمسو ريغ. ا اا تاطمشلا 1 اما !ىفهدعب تاقؤغ

 لامار 2 :
 ٠ ٠ انوأوشن موقد ملءاهتناوىوبنلا تيبلا اذه فرمثىلا عاتلار ولالا
 عيبابشلاو بارشلان مة نايتس سترك 3 :

 باي الا . ) 00 1 (

 3 فد ةةفامو

 لولو حادقلاوعادتال

0 3 
 ا مهتعطأ نا
 برشا فادغو با.
 باكل بركنإو مالو

 ميدلا ف قربلاك اطعومست ه انل همننيئشاهشا دفن امش

 ددعلاةرييكح فال عوقولاةْرب زعل! نسال نم نييش: نيش ش همس شت ىنعاع وئااذم

 ةعبرالا نيب رعاشلا لباقي نأ حالطمالا فوهو هيو-أرمنلاو فالا عون كلذ ناف هسة ىف

 تازاملاه هنأدرب نب راشب نع( ىكحا و هب هيشملا سمس همشملا نمدحاو لك نأ مزتلي و

 باّةعلا فصو ىف سدد!“ سما لوق تهد« ذنم

 ىلايلا ف شلاو بانعلا اهركو ىدا « انانوايطر ريطلا بولق:ناك

 برها فصوف تاقنأىلاهلاد--ع وحملا ىنذخأبال
 هيك اوك توا ملءلانفاسأو ه انسو رقوذ عقنلا ارائمثاك

 ىلدشالا لم-نب هاربا لوق ةياغلا ىلا بايلا اذهىف ىمبامو

 لل.« ىنعمهءاعمرص « نهذناواسااوباقا!تاك
 دصصقن ءىلو:هللارهةسأ ان آو بابلا اذهىف كردتالىتلاتاءاغلا نمو

 روعدم ف و مادم سأك تان ثا طراع طم تدبأدللا رجو

 هيمي ديف ىلا !نيدلا نص خيشلا تو
 مجالا ف لايشالا تيعالتاك « حرم نءرعسلا ل ظتةاويعءالت

 اومطئامنا.معلا اوماصثالا لاس ف لفار نانا, ماععونلا اذه ىفنيدلا ىنص ئشلا تدب
 هلوق هس عبدي ىف ىلصوملا نيدلازع يشل تدبو مهتبعي ديف عوذاااده



 باك ىفدشلااعيتو كاز#

 هلضرعتال نأ قالا
 صهالا تدسحوو ضرعتم

 سقفااتدرو مومعلا ىلع

 ضرعا-أ اههوركم ىلع
 هنانهلت دووم ناكسلا ل

 5 : عضوامت هناوئعل مث
 ههه هعدقوب ىلاعنم
 ه2- بولطملا نم ت توسرو

 ةءلاك ىرخاو ةسلاغ
 كلت هلق دنع تن: ةعاو

 رجأ عم نالهلثاو ننللا

 نينا

 «(اًضياهملاوو د

 ىد.سأان كتةعقرتاصو
 ريبك هللارمعل ب اصملاو
 ردح عزملا تنآو

 ددحا ريدا كذكلو

 00 ءازعلاو
 1 ثساا تامدقو "ياا هناك

 نر

 با

 ىفان ًااهوةرمشءلاخو : ةرمسع معو ةرمسعو> أوةرمثءوباان آلاقفك لد 1 ا

 ةنامدلذا ملاكم ن ءاهلازا نءهلافو ضرال ا ىلءهمدق عضو ىدهاثزعلادهاشو ىف

 رشنةناثلا ةءمسلاو هب دربب و رف عز حالا تيتو الا نم

 ىدنكلا يهونيلاظةننا ةب رام ىهو نيسطرةااءةروهمشاا|ممصتو د ناقل اهكلتف

 دنهاهمأو رغصالا ثرسلامأ ىهو عاقل بريل ا كام ىلاسغلا 0 الاثرحلا وز
 نأ ىلا لولملا امهمثراوت اهوا هرب مالا يضم هك نادسعن ان ردا ةىفناكو دوْهأ١

 زب زعلاد_.ءنب ره-ءاهد وزال ةمط اندكالاء_هوت ناو رمنيكلااد_.ءىلا اًءاصو

 لام تس ق ىل_لا و نيطرقلا ىضفىد_:ئءماسقا!تييشخ أن ااسها لاك ةفال_هل ؛ارع نواف

 ىذ_خاهال انك ل لسوأ كال أل.عنبدي زيبلووتامااظ هلاؤىلاه-اجاف نياسملا||
 ةثااثلا ةمصسااو هتافود_عي هفااخ أو هن امح لاح ف«ةفاوأامهنن والت تااةثىلااو نيطر هاا

 عئافولاو تارال رك ر وهما سراماا ىدس زلابركيدعمنبو رعملا اهولت فريشت
 د.علاقروهشملا هقسسةماصعدأ اوروثادا ئك ناكوهمال_الءقةءاهاخلا ىف برعلا نيب

 نوذل اوْدوراَقفل اوذمدو فاسأ ةسخ مالا اهماع ناعلس ىلا سدّقلب تد_هأ رع نب كلما

 هذخ أ لسوهسءاعهللا ىل_صهتنالوسرل ناك راقذا اوذاماف ةماصوكلاو بوسرو مد-و

 نونااوذو ىلاغلال_مجنب ثرءللاناك بوسرومد-كتو ردبموبح ا انب هدبنم نم
 نأىلالزتلو صا.علا نب دعس ىلا ةماصعهلاَتاَهّناو بركي دعمنب رره-علةماصعدأاو

 اولاةؤمه:م ةماصعصلا باطي ص اعلا ىئبىلا ل_هرأ طساوب ناك اناةةرصدملا ىدهم ادعم

 دحاو فءس نم ىنغأ لسسلا ىف اق.س نوسخلاَقف لمنسلا ىف امسك راصدق هنا

 هلتقفكارتأل ادكملامم ضرما 4 -هذدف لكوتملا ىلا لصو متهذ-خأو اقمس ْن نيس م هاطعأو

 امه-ل؟ :او بدم ىبلغتاادامءْنب ثرسكلا صرف ىلااهدوأت فريسشت هقهل هدارلا كك أو هب

 1 ىفهلوق رزكي ثرساناكو لال 2 ار اجل اع رع نو هناك رمل

 هدا ثان تتنو

 ىىهتنا * ىمةماعُتلا ط) صعاب رق *

 لاونملا اذه ىلءاهدو مسن امنافاه لت تااغتلا لاذع ن متدروال ةلاطالا ف 9
 هلوق عونلا اذه ىلع ىلا !نبدلا فصؤيشلا تدروهاتلا 2

 مهءالكن مره تنأاذا 0 اوه:صاملك فئات اهقاأن ا

 ته لاق هنافاصعلا ىلع دئاع اهل قرضا اول قا عىاعتماضبأ اند نيدلا ىئصيشلا تدب

 ' : سابتقالا
 ىنعىلعاروطاوب سهأ دقو « ىل بر اماهفىلاىأهدعىذه

 وهو هتيعيدبب اامىف كال لاذ هلال بهتأرو ثيءاااهقلأنأ هاا تف هد_هبلاقو

 : ىفمياتلاو هددت عونلا كلذ ىلءاد_هاثنوكي نت لكه نءدارملا اذاه.قيالري-غ

 قفنابمعلاّتسب و ادعلا ىقاأاا ةرهدلا عممال_-ا!هيلع دومة دقىلا ةراشالاوه هد

 مهتيعي

 مزممرهظرديحامرلا عرق ٠ هرجاو زو-نءعمسلاع رقي و
 ناءمعلا 1 ' ْ :



 الكل

 اميعامتجالاواهبااىل_صوتلا فد مج اواهب نامل ريكس و دب بعنب صاعوبا اريزولا تاكو

 اهل سةرثكل كاذنعز ف عراببلااسولامح عنقلاوةضقلاا يب اذار نمفاطتقالاو

 مظعاهفر هو هسملا [وايهسنل هصاوخ ن ءةأ سها اهيل لسرأ نأ ىلا ىل-كوبو ثنو ديز نءا ىلا

 توديد كلذ ,فهس.فاس مغر ىلا نموتلإق لاس ريس قلعت ةير وع وهما

 ىلءاهلاهت بو هيمك-متااو صاع لأ ريزولا سن مضت ةدالو ناسا ىبعةفاسرلا ءذهأ ثناف

 سود _,ءنبارب زولا كم اوفاقد الاقةلاسرلارك د هر مشاف اهنعاباو اها ىلع غو

 ةدالو ناسا ىلءا-منمهلوق جيلتلا ىلع: .نرملا ةلاسرلا تاعص“نذ ةدالو ىلا ضر_هّاا نع

 ماتا اذه (كينرقاذاةغال_بلا,فوصومالقانن'تااف ىت-) سود .ءنئارب زولا بط اخي
 لقا نجع ءاتالفلا_ةمف "هاا ىف للا هبب رمضي ىذلا ىدانالا ةبملعث نور عىلاةراثاه_ف

 هللاقذ هعمىلظااو ص هةافامهردرمشعدحابايبظ ىرتشا هناهسيعنمؤلب ةديبعونالاق

 ىظأ اب رهفرم عدا ىلاري_ثي هنا حب رخأو هعباصأ َّق ردو هيك مجفف 8-2 - رشا م 5

 ديزيىلا ودير نبا ه.ءفريشي املا ١ ده 00 كيا نا بدجاوم سم 80 .هو)

 كل _سفاعدو مت هنالتاعدولا كاب ىكسملا ةةئمهيبقلملا ةباعث نب سدق ىبد_- ناو رثنيا

 نك هناىلدق قمل اف لدا ههبرض#ىلهاجوهو عمضي الثا فنا ةءالع هق:ءقيوءحو

 هقتادذأام صا ال اكو اه :ءليزاهاا ىو نا.هكلل ىارملا رات #لع>الباوأ انَع ىراذا

 هوقلا لاةذ مه ىهأ ىلع ةةزيهاوءاطاو هنوعذي صدم ىفةوا فطوم و بءارو مدتخاو

 ةعبرابةرقيهوخا ىرت_شاوةوافطىنموهناقطنا وبسار ى نءوهف 5 بسر نافر ملا ىف

 ب ىلتعملا لذا تتفرع تع هر ناو تالا تفتلافاهودعهرعافامكرئزنعأ

 لاهو ةرةءلاز ههراممع زفف'ر مث تابنرا ىأرفراسم عسلاءاذما

 هرعشأا ت نينمعل اظ-اسن ما# هرسقيلا او ىلا هللا

 ىلوء هللا دعب ىسعىلا هبريشد اءاااذد (كيلعسدقاذارث اطل نع هنعروت ام ا رطو)

 ىلءف-غنملوأوهو ة-كردملا نكسيافي رظانجام امد ناك ميعئلاوا هّتئكو موز ىف
 لسوه_ءلعهللا لص هللا لوسر ضدقموداو هنافل مث ا هموُد ف ب رمضن كلو ة رعلادفدلا

 نيب ةعمذلاب ى مع همأ تاكو نامثعل-:5م 516 وزو ل رذد وباتامع وب مطقو

 سو دمءنباىلاريشدا مهداوق بام ءلااذه ىف ةيامتىه ىلا ةلاسرلا هده همت ن هوراسنالا» ءاسل

 ت20 ا اورع كداتو « نيطر ةاايدب 0 نيدربلاكَر 2 كلاسك ولهللاو)

 ىري_ثنىلوالا ةعدمسلا (كاذالا تنتحالو »* 2112 ةماعلا ىلعثرخلا

 ةيمستأاهذهةصقوا مد أ دم نم سدا ءافشلاة ان نير دل! درع ل1

 دوفولا نأخذ نيدربلا ةصقامأو هياك ىفاه-رش ىناالا بحاصح رذااونا قوكسا

 ماقفاههذ_ثآيلف هلمق ب رعل ارعأ مقرا لاهو نب درب هاما ند حج رخاف قّرعد_:ء تدةجا

 برعأا زعأتن أقرحم للا ىرخالا,بىدتراوةد--اوب رزتاها»_هذخاور هدحا نب صاع

 ا رض رازن ىف دعم ىف 0 ردنا نال لا هلدسق

 م كف معزتاك كنتريشعهدهلاةف سا: || تيل ةمافكلدر هنأ 0 بعك ىف

7 2 

 0 لذفي هتلزئتساو

 هيبادبيسنع هتلأرو
 240 نب حارسملان اكذف
 د هالو مانأ مق

 نمن الا ف اكن

 د تدكف هي اه
 ناماباكيبشلا (لز 10

 تاض ار د-هعال ترو

 مث عسفرلا طا داارض

 اد امرج نع ردع ال 1 3

 ادمن 3 0 هد ناطل_و

 ممقسل اهرد_ب

7 
 1 م

 رت 9



 مثمدي هنودوداموةركالا
 ثوبغلات اا

0 و ثوبزلا فمر .
 

 اذاو دوصتلا 17
 قدح ألايرلا يف 59

 تان لاما و.
0 
 جبصأو لابسلا فوزوه
 جرخدقو لازترإ 37

 هدحرملغلاددعو ةدي 2

 اهجو فارادقدملا د

 ريغاثه_كا من
 ل أ هنكلو لاماز
 0 هنكللو يله
 ىدوسسا ىلوكو ناكر و ١
 ةلايقب اهدع | ةلانهثم

 داوم ليقف هنع

 انزذت

 بسطلا يب اتاراتْحم نماه دج آلف ءل_ءللا كلت ىف اهتربتع او ةدمسصةل!تنشكف ىرسسل الاه

 هسودم نع اه رخآ فل و همنأر نكل

 قحلاهللاف م ىرايغءارا ٠ ىحأ ةمضا وهلي نأ ءاثاذا

 فاطاأو ةدصقلا ةظراعم نءتمحأو تببلا اذهىلاالا ةلودلا فس راشأ امهللاو تلف

 ىلع لردع ق لاق يململا يئارغنمهناف ءاك ذالا باك ىفىز وها نبا هاكحام اذه نم
 اهامقد_باف يلرغلا يئااىلا ةفاصرلاةه-نملاجلا ىف ةعرانةأ سمات ايقاف دادغب رسج
 ايرغماراس لب اةقوامو ىرعملاءالعل !انأهلنا محر هل تا انف مهل نب ”ىلع هللا محر اها لاةذ باش
 كدصضفم_ هل! نياددارأ امىلىفوةتم ناهتتاواهل تلتف ةأرلا تعبتف ل_جرلا لاق اكترسشمو

 ١ هيدا اراتلاق

 ىرداالو ىرداثم- نهىوهلا نيلج 2 رسحلاو ةفاصرل نيب اهملانومع

 هلوقءالعا !فآبانا تدراو

 لاوهاكلذنودن كلو بيرق 5 اهرارمن |فيخلاناهراداءف

 ناديالو مململا عون ىلع ىبما ياا ى-ادنالا ىوزخنل!نوديز بد _.اولا نا ريزولاةلاسرو

 ةعيديلاةلاسرلاهذهءاشنابدسو اهدعملت ةحمجلمآتملا مملدي ثيحابماشنال بجوملارك ذا
 نبنورلاد_.عىلا نيب وملابرعل !ءافلخ تاب نم بدأ مةقي رظةأ سما ةبطرقب ناك هنا
 لذتي ا هللا ىكشسملا تنب ةدالو ىم-ت ناو ص نب ل1! دبع ىف لخادإاب فورعملا مكلا
 تناكو مه-راطتو مهرضاةو باكل اوءارعشلا ساح تراصذ قواه ١ةيكن دعب امباح

 لها نءهريغ فال نودي ز نيا ىلا ليم اول ناكو قالخأ هئامدو ضغبداو عرالاستاذ
 ىهوهمااتدثك امكريصعلا

 رسلل تك !لدللاتيأرىفاف « قرايزمالظلا نجاذا بقرت
 رسيل مصاول ظي لمالادو « ري )ردبلاءناكو لامءلنم بو

 1 ىضغىهوهءلا تدنكو
 ىلينذالواةش يب يملي ه لذ ىلعنوديز نبا نا
 ىلعىهخال تئداعاك *» هتئداذا ارزش ظلي

 اهاوفاهرعُد ضغنهو هءامهتمناكم الغ ىلاف طال اههمان قربشت

 اهل دتاو يرحم كنار 2إ لاما لخصا قارنا 1
 اهيهتشين ءىتلبق ىطعاو ٠ ىدخ نص ن ء شاع نكماو

 اهيلا سي سننامو

 دود_الاف م_كحرج انظاو ٠ اثحلاىفان- رحم كظامل

 دودصلاح ريبجواىذلا ا. ه اذياذاواعجافنحرحجبحرج
 ذمدق:دقو اهفهرع_ةلزغراكحاأو اهلا لاوا,,فغشاا ريثك نوديز نباناكو
 هنامز لها ىلع هم ةنو هل ثا:”فطاو هيدا ن1 بدال ا لها نمهرمصع لها ف الع هبل ||علمم

 هنءةمضار

 ناححو



 عا

 اسحانتاحاح نءرطقلا اذا عبس « هحاوس نه ىدنعوءاتشااءاح

 اكو معان سكو باكل اد_هب ٠ الط ساكو نوناكو سكون ك
 ةفتلمتناكوتنانماهالستةفا رظااو ذل ا لءأن مةأ سه انأ انه عقوام فرطأ نم 1

 عياسا او سدا لا ىلا فيطالا اهدممل:ىفتراشأ عمباسلا فس داسلا انا تلاقف اك ىف
 نيتي ىف ىنعملا اذه مهضعن مظنو ءاسكل ىف معامل !سكلا ان ا تاق اهنا اكسف ةركسنب!لوق ن٠
 لاقن

 _ ماطلاو متاكلانمافوخ ه اك ىفةف وقام بأر
 عياسلا فس دالاانآت لاف « هذ_هاتنآنماهلتلق

 املاطاهللاوىفاو تاماة1!ىف ىربر ل !لوقل سلا اذه نمو جمملما باى كردتالهءاعاذهو

 *لءاي تيفاضد تاما ىف هلوقولئمو هتافاوم ل,قابهأ كتددعأو هتافاكب ءاتشلا تلت

 ١ ةغبانلا لوقىلارعشي ةمغنان
 جقان مسا اهبانأ ىف سقرلا نم « "هلماض ىئترواس لاك تبق 1

 ىكح هاف سايعلا ىر ود:معم لذ هلا ةصق عملماا فثاطا نمو ةق.قدلاةمحلا ىه لمشذلاو

 لاةفةكتاعت سة وما ةتدملا فا صواع ماش ىو زيا ىلدهااد_ءوروصتا!نأ

 صوحالا اهي لوةي ىتاادكماع تس ادهني: مؤملاريمأ ان ىلذهلا

 لكومداؤفااهنو ادعلارذس ه« لزغن ىلا ةكتاعتءا .

 اهرخ ىلا ةدمصقا ا ىفرطت ةئ.لهما عراف لّئسي ن ريغ نم ملكت هنالنينمْؤملاريمأ همل ركنا
 اهيفاذافءاعدتءاريغنمتيلا كلذد اثنان ذهل ادارا امل هل

 لعقد الامل اوقيناسالا قدم 5 مهذعل ولوة:املءؤت كاراو

 نءهماارذ_دءاو هلءزخأو هيهدعو امرك ْدَمَف بيرغلا ء<ملشيتيبلا اذ_هىلاراشاهنا لعذ

 فيرمشلا ساجاموب رض ىنتملل ب سء:,تاكىرءملاءالعلا نأ نا حامد مو نامسسنلا
 رعشا نمل نكي ملول ءالعلاوبا لاذ هاج نم ىضترملا مض هذ بدطاا ىلأ رك ذىرف ىضترملا
 هلوقالا

 لزا:ءبولقا!ىفلزانماكل
 ىنءام ث وردت له ىضترملا لاق هس ارخادعب و جرخاو بصف هيرمأو ىضثرا بضغفهانفكسا
 دمصقلا ف يدطا!ىأ لوق هءىنء لا ةهقتاوالاوأ ف تدسل ارك ذب

 لم ن1 كي داهتتلا ىو 2. صقان نآ ا د1 كت ااذاو
 ناك ءافرلا ىرمسا!نافاذيأ ىن:لا بيسبةلودا فرس عم ءافرلا ىرمسلا ةصق لسقلا اذهنمو
 هيلعءانمل | فدل اودلا فرس خاا يق بمطا ا ىلأ ارك د« 1 ىناموبىرجو ل ودإافمسسحاذم نم

 هنا كالذي ةدكبو هلامشراعال هدئاصقررغ نمت د دق ىل ضعفي ريمالا نأ ىهتش أ ىرمسلاهل لاذ
 ىتل!ة-فاقا هندي قانا ضراعرومل ا ىلع ةلودلا فمسسهلل اذ هج .رسريغىف ىنتملا بكرا
 اهءلطم

 قدامو هذم قيلامبعللو 5 قلامودا وهلا ايامك ماها

 1 ج0 0 ا م م ممم

 ىعراقلا :
 يدتو ىضزلا

 تا امنا



 وغلاء اوس

 ؛اسأنافما - 17 ١
 اناصاامما ذا ١

00000 

 ماعدا كلل اذهان

 دءنو مايا نمو انهو

 كلتةءدخملا و

 ثا اهيلا عر -ءاو

 فم دالو ةدحاولا.رو

 ءاشنا هب أرهلاع ةياحالا

 ىلا عما
 «(اشياهملا هلو)

0 

 ع اقب هللالاطا اك

 حصااناو تانئدا :

 جواعلاعم ع جورملا يف
 0 رددااو فناندل | نمو

 0 ريكا تاما

 ب

 كراس

1 
 1 ب

 قب رفتلا عون ىلع ّه#ثملا تدملا ف تاق ىتاف هنت ل كح ىلء بابلا اذ_هىفمدقملا

 دذدملا

 ميشلا لماك ادهو ص“ لاذ ه ىلرهظ ىد :رذَتلاو رديااوهاولاف

 هيبشنل ىف تلقث اىلا لسو هيلع هللا ىبصةلاك ةغاليلا قفافرهظأ لزألو
 مهرديهس ناو 1 ممول لف « هراصنودرعلاك ع حلا فردبلاو

 هنم نس ألو هءاعهقا ىلصىبنا | تافصفف جايامىذلا رينا ىفددعي تقلا 1
 مويكرب جيلا عّشو.لامو #* ةعضاخ موال ىكضا|سعهذرو

 واةمواعمة-هقىلا عيصسة لإ رقواته ىف ع ولا اذهمظان ريتينأحالطمالا ف وه جيانلا

 لمثما !ةهح ىلعهمالك ىفهب ركع راس -ثمىلاو أ هرئاوا ظفر عش تدب وأ ةرو شم همك
 مظانلا ناك ميملا يدب جامل اموقداعمو دوصقل ا ندملا ف ةداب 0 اود
 زتمملانب لوك ةح الءهنداز ةتكلب هب فا

 لاوزلاتقو سي“ اريسد نع« اوعادت نيذأا ةريسحلا ىرتأ

 لاما ماماءمقل حار ه ىبلقو ميقم ىننا اولسع
 لاحرلا فم نولعي الو م « وةلال حراق زي زعااعاص لكم

 هنوخاو هرخا لحرف عادلا لءجنيح مال_ىلا هماءسول ةهق ىلا: راشا هيف يلعلا اذ

 سارا الون مان !فداطاو هو كلذياورهشدب

 ورعهت أو اموت هدراك - ةلذعىذالاةرفريخ الف

 مولىف 4: :ءدلل ا ىذر با! ط ىلا نب ىلع مامال عم صال نب ورعة.هقىلا راش اهيف ميتا اذه

 ندو ةروعل اف شكريغ هع لف هنمهل صاذال نأ ورع ىأر و مامال هلع لجنيح نيذص

 ردبهم-ا مام معذع؛لوقةيروتاا ةوج لع ثيدحلا
 ىرتلا كولعو « اوراجئلءاردبا
 ىرضكلاو:>-و *» ىلصو كل اوعقو

 ردب ل-ها م-مناف » اودا ارأاماولعمءاذ

 علطا دقهنا لها بطاح لق لأ نب رمعأ لو هيلع هنا ىلص ىنلا لوق ىلا :راشاهمأ جاتلا اذه

 رءاشلالوق كلذ ن مو مكل ترفغدةذ حئاماولعالاةفر دب ها ىلع
 رحملاةءاسيف ل :مىن-اوقرا ٠ه ىطاترانااوءاضم هرثا عمور مل

 د:ءهينولثث صاخااحربامىذلا روم لاتيبااىلاتيبلا اذه هحملت راما رعاشلا اذه
 وهو ةوسةلا,فوصومو»نه

 راالاءاضمرلان مريت اك 0 هلبرك د: ءورم»بريصتسملا

 ممذعلوقّكاذ نمو

 ىرت_ةمريسغد_اوالا ىهامو * ةريشكء اتا تاناكحنواوةب

 ارقلا فدو دما لكو كيدل 5 "لصاح لكلاف سدكلا فاك ن ناك اذا

 ةركسزيالوةىلاء>د عملت فراشارعاشلا اذه

 كك بلا

 ا



1 

 كهنلا هيريضأ مجفف حورلا نم » ةيقبنوزئافلا اهنم كردأو
 كثلاءبهذيداك نيقي اراقب »* امناكفاهفطان تف دقو

 ةباعلاىلا هقداجاو هلوقهلدمو

 3 سايقلا 1 كك فوحسا!لد مل ءالارتسو « افرصحارلاتءةنامدنو

 (:رتالر مشع * ف.طا نهذىف فد ىعك ه اهياعامساحز تفصو تصد
 موصل نما هلوقباملا اذهىف ناك رلا هيف تراسىذلاو

 داهتر ا مسا! ىفءربلا ىثَمك ٠ مهلصافمق تقف

 مقلاتد_ 0 ررةئدقو ها ارباو هباوصريرةتولوةءملاب سوسحلا هد تن مهن دروأ ام ىنا

 هقلاعنم خلا ىلا 1 باحصأ ديه ىلعو هسا با مدة اود سوس ا سوسهلاهسشتن أر ركو

 قلهتمهنافدير ملل حلاص ريغ هتبعيدبىف ىلا !نيدلا ىئصْنيسملا تب نكلو مهتوسب تايعيدبلا
 تديفهدثتلا ةحتةروهطدا انهنييماادارب !نيءَدف عملا عم ظفالا ف التت ا ىلع ٌوثملاتبااب

 هلوق هتبعيدب ف ىعملا عم ظذالا فال

 همنا . ل مهدفذمو ٌضةْنم نيب ىرثا | ىلع » ارثتنمىدعلاقااعاك

 ١ 1 م .

 لدعلاو :ما 3 3 هييسناق ماوي حال
 ةلثنإ . (بليدالاو مدمر عدنا نكاح جل هند سرط ءطخفو

 هدخانءامهدحادرجولو رخ الاىلاهراةةفال صقنهف نيّددباا نملك هلنلاكللا تلق كمأوموديناررم؛ ا ل
 نأ هيدصقاا لو داو تدءىفهدشتلا عمديفبك و ةدئاقدبت الو هيلءتوكسا|نسحام

 ىزلاوىناثا!تدما ىف هيهمشملاو لوالاتيبلاىفه.ثااور وك ذملا عوذالالاثءهدرعع نوكي

 هسشتلا تدب ىلعالو ىنعم عملا عم ظفللا فال#تن ا ىلء لقسم ا لالا تيباافرأ ىناهلوقأ
 ناممعلان !انهلقذراميئارغندو ملءأهللاولؤال اىلاهراقتذال ةعحجب ةغالب ال هدعب ىذلا

 ىلصوملانيدلازعزجشلا تيبو ردصلا ىلعز علا دراوهظنو مهةيعيدبىفهبس دل عون اومظنام
 مو هءلعهللا ىلصىنلا عب دمىفهلوق يعي دب ىف

 منا ةردقلا عنو ةروهشملا ةيب'اطا !هندمسقىف ل_ضاغلا ع نمذوخ ًامءانعم كلو هسشنلا عون ىلعادهاش بدمرن؟ - يا كلو ||| هدرجعنوكينأ هيدارملاذانيدلا ئصحشلا تب فالذدي رعقلل ملا هانه نيدلازعويشلا تي مدّقلا ىف لعنلاك هلابرثل مخ 08 مثهيلاهمهشترديللليقو

 اهنمهلوقىعملا اذههنمذوخأملاتدملاو
 اطكلذلت لاق ةفاف لكو ٠ هصخأ تحت لء:نانرثلا امأ

 «تيفاق تنم لوالارط_ثلاىف لوةينأ هريسغلوأ نيدلازع نيشلا ةداقها نيأ نم
 ه4

 هصخلا تت لءنفايرثل اامأ
 ىئاثلارطثا!ىفلوةءو

 اطكلذل تلاه ةمفاف لكو
 رهذانارقل هس: فرمو ىوبناا عبدلا فرششنيب ه.ؤ تعجب ىتسمد دبش نبو ىسهتنا
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 بقع اذهو ددكلا

 - تملخلاق رجال

 اهمبوشي نيم ءاقلا

 ثدح ىدا|. هع

 نع كمن 2
 رحب د, لا كلسني الو ددلا

 لابحلا 3

 تود

 عج تاكرأإو 00

 ىثمالو ءاقافقطلو ا:

 هناسلي هب وطي هدنفاربس '
 00 هاك رع

 انهرمشب و

 ا

 لضفلاةةلاو تن

 رثكاو تقطن اداة

 2 ا تدلافام

١14 

 ذة حهسشتلا مددقاعرذ ةغل املا قيرط ىلع سوسملالصا لهدا سو -#لوقعملا غبلباا

 رعاشلال وةك

 عاديا ن هنن حالزتس « اهاجدنيب موهنلانءاكو
 ةرةئ1 ان مك.تدتا لسوهلع هللا لص ىنلا لول قارشالاو ضاساابةزسلا فدو عاشاسا هنان

 كرمشلا لا مهاوقكداو او ةَلظلاء ودع سدلاملكو ةعدما!تروتشاو اهراهنك اهاملءاضمسلا ||| رطالا

 داوسأ ساذج امام عدبلاو ضا-وق ارمثا اهل ىتااس انجالا ماقمنأساارعاشلا اذه ماا
 ينالوةكر بدق اذه ىلءهمسشتلا از اف. سو -ءعسوس# هنشتك هددع دال ذراصو ةاظلاو تح لك (.

 قرلاىلاط
 قشعي 0 نمداؤفو ىونلاموب ه هناك مالظلاوكةكذدقاو '

 تدوساهوركم ةاتغي نملوقكداولا فدو هراكملااهيف تت ىتلاتاقوالا تناك اهنأف

 م هيهفرعز همسُشف مالظلان مدا اوسلابرهماىوذلا مو رعاشلا اذه لءج ىسمعف ايندلا

 باقلاو شعب لنمباقدو-قىديفاشدلا فيرظنالافرظت ىشعي ل نمداوغب هءاعفطع

 سةفردَةَدلا اذ ىلعداو_!|!ىفال_صاهد:ءباقلا !ذهراصفداوسا !ة3ثبف صون ىماقلا
 لئاةا١لوقهلههو كلذ ىلع

 لالبهبفدهلالاغماقذ * ههجونم عصا !ءوضرفسأ
 لاصولا لاما فر شةءاس « هد ىلع لابالا اغاك

 لوق كلذ نمورركحنو ررد:ام ىلءم-هفدق لولا نامز صا ورجلا ةءاسداوس

 رعاشلا

 عوقودعبءاسأبلا نمةا « همعتد نمرديلاءاضّتنا اك
 ىنونتلا ىذاق!!لوقب اولا اذهف بررغلا عيدملا ندو

 اًقاطئمباذافدكرماركسعو « هرك اسعءتفاو دق دربلا ىرئاما

 اًمفتادةفاصئاول_ظنيهلاف ه امهئاكص مغ ىلارانب ضمناف
 اةثعذابصلا بلقك انرمصفادرب « السنيد بصل اباّةك نو تءاج

 زيزغلا د عنب ىلع ن_سحلا يلا ىذاقلا ىلا ىدهادقو دايعنب ب>اصا !لوقانه ى-.تلاو
 ارطع ىناجرملا

 هقالخاهلىدهاامن أكف « هثانث ب. طلثمارطءتيدها
 ىفةغلابملاونودل !ضعب هسة فدو#بامشا!لوقبابلا اذهىفةغيلبلا هاشتلا نوو
 هّولع

 ركفلا اهطىف هفنكت مهو هفنكي ولان اكوهن"اك

 هجرس اون ىبالوق لوق_هملاب س 5 همشت ى-ءابابلا اذ_هىف تاباغلا ةياعو
 هللا

 كاس اهم-ظائاامرد ل_ءلاك ١ «.اهساراحازملا غاص ةفتعم

 كءسااهصلخ ريتا ابوذك تباذؤ « ا!موكسقوفرهدل!تاكرحت رج

 ٌلرداو



 هيكومىلءهن/تجرفت « اهك ايش فلخ كلم تنب

 هلأ ىف ىلاعت هلا عسف

 | عانقلا ف: كصادق#: مهلا ةسمالح رشف مهنا ىذلا ثرغلا لوني ىهحملا هياّكَىف
 ةرامع ءره اظن يمص هلوقو لاق هملارابملانيدلاردبوسشلان اف هسشتأا اذه ةعالبمدعنع

 لطت تك طمتنب جدلا قرد مل !مامأ ام اذن ةلاح ىف تاصع ا ايل اص حلا

 | ربل اندر هعممسشتلا ناظم نعلالذو اه- اب كح ومقراظاللاهك ايشنم

 00 همدشد ةراوكا ديا ةقسصلا ىلع ةشثملاناصغالا لالخ نه هر وه ةلاحىف

 امنا ال ءاسال ظفال نكل ةعامتجالا ةتمهالال ثق ةلاحلا كل ىلع

 ع-شلا ع وطقم نأ ىلع دارألا لَ مير كلم تنبهوقبه- عرشأو ادني تاسعالا ل

 ى_مامدلا نيدلاردب ىئاقلا انرصع ا هسلع دروأدةو

 0 هدمت ة_عالب مدع ن نم + فام عم نيدلاحال_د

 ىردلا

 كالالاىفردلاك اهءورفب » ىد_ئلام-ظنءانغ ةقيدسو

 لامشن ءلطب عاملا لم « اهنوصغلالخن م فرسشيردبلاو
 مغوهىذلاه.ثتلا نءاندهندر وأ امها كاملا اذهىف لخد مدّ ا لهال س دل تلق

 درقتو هسْشآل!بايىف هعد_3:ب>وم ىلع لوقلام دق دقو سو لابس وس تاباقا ساي

 1 مبا ىف حضوأ سلا س اولا ىهىتلا سدالاو مشلاو قوذلاو رصبلاو عملا تاكردمنأ

 اذهنالرقأ (لوةءاابلوقعملاهسشةوهوىناماامسّقلا) ىسهتنا ساما هبل ءعقنالا#
 هيف ت دجوأم نسا واذ ف ىلوةرركت دقو ت اسوا عق اومهلساٍباملااذهىف عوذلا

 ىفتملا هطلا نآ ل اوق ل اوةعملا ل وعملا هسة ىنعأ

 الاصولا دع اهرمت ثةعاذ * ىلقب فوغدممهلان 11

 دا اوطتسالا عددي عمتاسآن نهل“ اقلالوقانهفد رظو

 رظانلا فدطللاديع فل قعلاك * رصاق نعمت لد وط ظفا
 هيلع عقتامىلا ةساملا هءلع عقنالامحا رخاوهو (سوسحلاءلوةعملاهمسشت ثااثلا مسقلا)

 هءاجاذاىسءامز امظااه.سعةعيقب بارسكمهلاعأ اورثك نيذلاو ىلاعت هلوةك ةساحلا
 ىلاعتهلوقدل-:هو اهعدبأو هب اشتلا غاب أن مبارسلا:رافكلا!لاعأ همسشنف أمسشددوعم
 ىلع يفالوق مظنلا نمو فصاع موب ىف حجيرلا هبت 22 ادامرك م هلانعا مهب رباور ذك نيذلا لم

 انيس

 1 تورم !ةكسو حارس م #اعااو ٌةاحزلاك س ةئلااغا

 ىلا ارطلارب مني الوق سو هل :لودعملاهسّشت ىعابا. | ادهىفىيدتنو

 ظ الةةمفق داص م. تنل دك مْزع »ا هعا دواس لينكمعزا

 ىناعملا 20 اًديعدا مدق'دق (لوقعلابسو 2 |ه.ددت عسبارلا مسقلا)

 اهيلاة.متنمو ساوالا نءةدافتسسم ةيلقعلا مول_ها !ناالا لاذامو زيئاج ريسغناسلاو

 أرد قي لوقملا سوسحلا هبشقاف باوملا هجوالعد -ةناسحد قف نم لبق م لق كلذاو

 وقصأ 1

 هك-عااذو



 نالوا

 قاشحأنبب طةسرهاساك « هتنجدفف ىنذ بسلا ى ا

 نم للغأو ىلعأ همس ااوءاش تناول علال وأ ىلا ةسبب نأ كاشال

 بايحال دود ىلعرث ارا قش دوءامدل اك ةدوءاش >الا نيب طةسلافرب دلك ىلعو هن هيهيشملا

 لي بويا فاصوأن .:ىذ,قاعتف سل كاذنوكيتاالام -هللا ةيقمطللاّةج لهالا اهمرقنت
 عل 1 عفا ولاح ياكم هقاعتن روك

 فرااطملا الع تاس اهب طمقس 9 ىدخاو كارالا نام ءْمامارن

 انهار نامت يكف 0 5 مددرثك أ عمدلاو اهب ٌتفقو

 نال ةفصلاهذهىلع نار هقةثال ةلاحامماف امد عمدلان ا رحاها ركح ال ةلاهلا هذه

 نا هلاح قال مهمةر ها ور جاك كر انفع ىتاانامءملزنن اا ف رعاش !ااذ_ه

 مد5:ىتااهندمسصق نم "هلم ىضاف نبالوق لكم اماما هةدععا عسمد| !ىرج

 اهرك ذ

 فاسعت تناك رلا وا راب ه انرعسو نيم ران ملا اأو

 فعر سطاه ماهم ار 0 ىطأاو اهيل |تزطت

 هذهناف اهااحةناك< قتال ىطلا براوغنءءامدلا نأ رب و بابل اذهىةباغومثقلا اذه
 ةلا.حلا هز_هتكح..ناوتاق ىرسا !ةدةففسعتلان نع تانك |!فطل ايف ةلامحلا

 غداباو اعقوم نس !تزاك ها نم تاةصى رعاشلا 0 رووعهلا تااوقف

 نيواود ي>اص ىزراا١ ىرصانلا ىوذاقلا فرشالارةملاالومزوةتكح اءذوم

 نم انه 0 ذنكعال نموه ىف هنأ ىلا عت هللامظع ةممال_سالا كلامما»في رشلاءاشنالا
 دمت

 عار راا*ىر !شسعلار دك: * ةروصهنانساتاعدقو ١

 ا مف سوما ةيرلاك # د_ءاقمر ونمءاه+و

 هرك ذمد_ةندقو درولاو هى ىيوزلاّنباهمسشنالا بايلا اذهىا يش هدام همبشنلا او

 انامعبيرغلا ل_سخلا اذهدهاثو هيهم_كثملانيبو وسهملاهم_كملانيب لمأتملا عجول
 ىلءءاملاهيبش:“فريزو نب !لوقةغياب ريغىه ىلا هب اشالا نمو كلذ ف ىاوعدةدص قدم
 ماخرلا

 ىراداتما هكر رسباملاو 5 هبتهسعأ 0 مو 3

 نك ءاشلا اًذهءا شى ىرودلا نبا فطانو

 ءاك ذا طرف 6 نم هقرعداكف * هلاك ذلا عبطاا دقوأر ءاشو

 ءامليده! ادعيءاملا مو. «٠ هتة<رق امانا ده ماقا

 قره ا ه.4شتىف ىدفصاا ندا اموت لرد هب دغر هلا هي هَ املا نمانه تكد

 تلا ل ناصغالا لالخ

 ه.ميغق ٌماارديمأما » تاكا ناسغالا اهنا
 72 2 7 ع 2 بج جوج جب عووجوجج جت 2777-2
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 انتم

 مها #9

 رباقمحو رسلاكمتاهن اكسف * ةف.خاوامل.ذلا ارووظ ىلعو

 باعالاة يات «بعأو عقوعهكلمهللا اخ ناطا اان الوم نمهمسشتا ١ اذه عقو دل هقلات
 ىتلاةلاسرلا نمقئاطيلا عاج فموي ىلوقم_ةعلاه_اشنلانءو اراه هذم.داعتساو

 اهناكتردتاو سيد فكيترغظ ىتح بك اناانمودلا تاز وك لضافلا ا,,تضراع

 اهنكح باضخ سهلا لمصأ ىف علو بد ص صال قم غ_ثا ا دخ ىلع تطةسةعمد
 ارثثوام_ظنهنتدروأام ىسهتنا 10 ةحسهلا طرفو اهوهسنتراصق حاضولا

 هءدشتلا نممظنلا ىف عقوام اًمهدرو |نأن يعثدق وسوسحنأ, سو !بابفهيبشتلا سلب نم

 ديلا ىدينيب ىتددالا باعدّشف هقوذت [يمونهتو بلاطلا نهد فنيا خباب ريغوهىذلا
 ةغلاماالوق

 دوعلاهو>-وىلاضدراارظتذ « *« اهضقنم !ةحاك ءااترظن

 هذبق فصو ىىقثلا نم 3 آ1لوقهلثمو ضيرااءبوء2 اهمدشتهركي ل اقف
 درغلا ةضورلا با.ذريطياك « هدهد وانامحأد وعلا عرت

 ةداقءعمامنال نرعلا هب انشنَنءاَوم غرم هعمل نمو نيداوملانأررقتولوقلا مدقتدف

 ريثك فتفاو> برعلا قد رطناةدمعلا ف قشر نبالاقو صأ ربك نعرفست بيكر تلا

 بارذااداهسفن مشت نأ ض رتإ هللا ةنمقلا نافهل»أب سمأو تقول قل أو هامىلا ر لا نم

 بتاكل انوع الوقل الذ لثمو نيش لافأك
 سنالاامهنبث الا ىرواواهأ 95 ةم2 حاز 11 فنك اهمعالي

 سملااهط- ,كدقرد_خزب ز عا . امناك ة يلعن مديزتف

 : | هسبامورد نك املا عايطلا اهتمرفنتو ةدءتلا ق اوذال اهم همشتلا اذه ةعاشب

 ةغالبلا مدعزيب تعج ىتااةبير ةلادعاش لا نصو عورصلاادبز هشيأئاو رشي نأ مهل

 0 !!لوق بدكرتلاةداقعو

 اناقاهموسرارشقثاك « امم نخيط
 ريغ 1 مىتلاه املا نماودعو اهموسر طخالإة ناك ار مقام عبدي توصانربدقنلا

 ضورلا فدوىفرعاشا !لوقةغملب
 ءامدلا نمنيوردق باسث « هءذنامعتلا قاتم نأاك

 اتي ود ةثرطالا سفنالا فاعتىتااءامدلا ةرثك ةعاشبه ف ناف اءيضم اهيبشت ناك ناو اذه
 1 هلوةىفىرجاملا ىلعمودةنو ب رخأت لاء لصتا دقنلا اذهتو.ثو

 ل ”ارااهءاعتةشامق ركل اعاواتمدللا كاذرمضخاامو

 د علوتف كهلااماو

 سفنلا قالت اذه. نكلو

 ادهو كل

 تا مركحاا عبللا

 هيلع مرغلا هل- مع

 * بهذلاو بدالا نب

 بدالاو اهبل ت ب

 الو ةعمقىف هد 0
 فكو ةعاس سن ىف هد

 تدهج ةردان ب 0

 نأ خابطلابمانالا هذه

 اول حاعالاة مج ا

 نإ باصقلابو 1 :
 لبشر لف تاكل

 اهتم دعام حاكما لاو

 7 كسل نكذلو ىدذع

 ا ه.فناف اًنضمناك ناواضيأ هسشتلاف السمه ويحم دخ له نأ ىلع ىرحا ا دازاماولافو

 0 مث دخ ىلءرب 10 ك ااممهذعبو بوب .لادخ ىلعرا ارااىشهعاشب

 هلوقبءامدأ اهملع

 هلوةفسقالقنبا ىلع هوباعام ءالذ لثمو
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 رسمالاى أر فاديا

 ليوطااهعاّدوتو ل لدلملا

 3 لميسلاهجوزهلو
 ىهتتلاترثآ ليمقلا كلذ
 علقياقيم فورسلا !ناسنع

 اهباصصأ ف كو اماض“

 ريمالاةريض» نمتدصقز
 00 دوقولاعدرم

 نوع ا مزعلا مز 2

 بتكلاهتزيض تلو

 ىلا عوقولا ىف هّنذأتساو
 نديلو عوجلا عم ةار 3

 ميسشلاالا دا ىه ةارمبىل

 فداد؛ناو-رأو 0
 قزربو الوققوثاااذو

 الوصو باكا اذه

 «(اراىههدواع

 راعشالال ٠ ناسحالاىف
 أ نم لمدس راعالا ف

 ةنسلالاهةربنا هما

 كلما ال 3 6 0

 أاوهو ىدس- نهب ومع

 داوفا|امأ ىديو ىداوُو

 دوفولابقاعمذ

 هحجاحلا فحارلاك ةطسمقءار م

 نيمذنلا نسح عم ىلصوملا نيدلاز ءنيشلا لوق عيدبلا هيشنلان هىمهتنو
 رارغمخلا اذهو امك ومس 2 اةههضردنلاراعأ ىرصاندو

 ران هسأرف ل ا 0 كلا «هداع تة نم هةماقزتمت

 هلوقودو ب بالا اذه تامامت ن نممفاف يطاربتاا نيالا تاع مهل اهدلو ىذلا هب همدشتلاامأو

 دمص# نم

 اهتم ىنءان للا سفنتك ه ىلكيو مو.غاانرتسي ردءلاو
 درب صف-وبأ لاقو

 ساةنالانهمفىلاو ءلاث يع ل اهاقصرع5ُ "اولكر دم طاو

 لوق هنيمتلا فيطلب نمود مشاه نند فعركي أر عش ن ةوقو تلا ن هريشالا عدرلا نوذملاو

 ىقثمدلاّك نا نب ىلءنيردلاءالعممشلا

 اهقوذ الس ممملا اي 1 * | ىعصواعلا منعم

 ا اهقوطهضراعز هوودشت * ةيرق هف ىلامن 1

 ىف سا اكمنب نيدل ارد بحاصل اه اثتباع !١١ذ_هىف اردتم قا |ةمعيدبلا هاش نمو

 حرسلاةَر هه فصو ىلع, ةشملاةرو مشا هندمصق

 ءاغصال تاام نذأ اهنئاك « هب ب ريراشا شاهنذار علا ىلع تلام
 ءارغ٠ناكعأ ىلع ص رق ايل مت رشق ارجل اهتغمد نأكحص

 ءادس قالا ل الهك ةل [نم 4 هن زاج ءادرج ىلع اهلا ىه_ست

 ءاها دهشلاك ةفش ىلع ةم ٠ اش ل دنصملاءاملا ىلع يع 'ادوس

 هيدشتلا غلي تي ناو عونلا اذهىفهلوةي ىلصوملا نيدلاز ءزيشلا فرظتو

 كلاما 0 وي 5 هيبته هىذلا اذه فصىلق

 ككالذ 1 امو رد ءااكو س ع شلكو ىظلاكو ندغلاكو»

 ديصقن ءىلوقاهما| قل ىبلا هساشنلا نمو كلذ همثاامو هلوقىفهمدشتلا فطا
 مرح بون تاخترثأ « عومدبمدخ تابأفنيح

 دممق نءىلوقوإ مو

 نبونتاكماماىفالا خو « هنال.ءىفنوذلا ىكن تنلاو
 ةيديؤملا عادلا نمىلوتهلثمو

 صاس ةكمع ره-م هالزأ ٠ نمو ىمقالاو نيمركلا ىثاحان
 رظانم نملاعلا ىف امو اذه » ران كون هللاناهتلاو

 رفاورج مظالا ىف هءاطأو « اركنع من نودلا ىلعحرذ
 رعاش عئافولالاو> ابن هأن * هفةقوىف هناحز هم تنناق

 رتاودلاطسنم مهلعترا دا# مهرسأب ةاغبلاك تاه عاج



 ننو '

 زق لمللسلممللسللللسلساسللللا سل 77773777

 هلوقهلثمو
 اتنين لالالا * امد ع ىبدبحأب كد 2 تهش

 ارهشم راضالاب اققر اون *« اهياودتكدقءارهح حاضت

 ناويدولثم نىذنامىذلا نيمْضَملا نحو غسابلا هدشتلا عم هلوق متلو

 اكارو اذصو ههسف قرو 8 ه.لعهبحرارادر دع

 اهاط:قدسنمهلعّد اك 5 دروأهب تال اذا هارت

 هلوقب ىوجلا صانرق نب نيدلا ىملمخ هس شنل !فثاطل نم نتن و

 المحن اريصخ هنصغل مضي « رعز فاطنع- رلا دقءدقل

 السأ اد ىكحرم ىلع + "لطراذع 0

 هلوقدلمو لثمن سا فهل س ء لدسال ا دانا, انه هرونلا هسْدت

 لأعثلاو ايصال عذذم ضورلاو 0 ةلععد عربا ىتسال ف

 لةصأا لثم ع رااواددلا كي ٠ هلظو ماسخلا لثم هشراع

 ام ادع بشو ىسعملاو ةرودل نيب ةيرودلا نس تهج ىلا ةغئابلا 4  اشنلا نمو

 هلزغت دع ق د_:ءلا سوق فصوىف ةناسيثنينيدلا لاعب يملا لوق ل اورلا

 كارلا ف
 رمةلانهئمسوةاانارتقاذنع « رهسلاى قع هيموةلادج-دق ١

 هسفطع ىل-ع قرؤلا تنغا *# هيدي ن مصرةلاراذ الو

 لال_هلاكراععالا ةعطام »* لاصوأالا همم 0

 سوقلاه.:شتنءحرذلو كواملادئاصمىف لولا مظنب ةموسوملاةبدرطلا ىهواهنم لاق مث

 نيعذتلا نسح عميل فصوف هلوقاهنمىئمدتن و
 جدلا لايذا تحن ميصةرط 5 اصمدق نع تت نمهلاذت

 ةامرلا ىسق ىلءةعقاولاروءطلا ه.شدا مو
 عكر ”ىبقلا ب راهم ىدل * عقر دا ىهوامنأاك

 : هل اوقاهيا|ةتاينني نيدلا لاو زجشلا قيس مل ىتااةمبرغلا هم اشنلا نمو

 حمرتءاذعالاو شرفا! ىفندف « أما. ةموكشتو ماةكاوكشا
 جمرط_ثلشقلا فنا اك « انعمح عطن ىف م-ظعلاو ناسف

 هللا ىلص ىلا مب دم قريهز نب بعك اهب ضراعىتلا ةءماللا هتدمصق نمهلوق هبا ارغلا فلو

 قئافاا نوضدلا عملسو هيلع
 لسارغلا املاك _بعاكالا . مركذ أنيس ىىمدردهلا كسءام

 قينزلا رهز فصو ىف ىراهجزرلا ند نيدإ ارديل وقتا يدنا فئاطا نمو

 هدكاهواهراوأ * قدر نه ةرهزو

 خلا 11 ا ا 1 10 022 يي 222 22 ل مم م اا ممم

 هلئمأرحا حدةاانئاسالاو

 نءى.عيدساملاو حدا

 كر 00

 ىورهلاو عيقلا ق زااهد

 هاك د معو د كاسح هلك بح

 قلخلا بذ_الؤ 5-0

 ذانالو هعبط نع هعبضا

 هقر ط٠ 5 هتاخفاكتلا

 ْنَء ارداسص نبا ارفسا نم

 كلا ناتسصسو مال : هَدَش

 رع و هن رمد
 ةصرف ٠ سلا ءاقل نم

 و دسملاهللذاهتقزر نا

 ىل-هو دعن نمىرشلا

 دك ف اود را
 مالا دراطأ حيشلا هقادبأ

 فدراطت و هسفيىلمأن اع

 ىقاشاءاكف ه.قالثنع

 ققاع قئاث ضرخلا نم
 اريثكو و قئاعر هدلا نمهئع

 تسفتشل_ذفب تءعمام
 انج لفخا اد

 سلو هدلمق نءعدهذ دوخاملا

 وأ ريسدلاو ثوكسلاالإ
 جرفااف م-ةااوكارملا
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 قئاقدو سد>رأ ىلوث نيب تنأ + هدب ءارفص حيزملا لبق ارجو
 قءاعنولت تك اذاجانماهلع « اوطاسفازرص قوشعملا ةئحو تكس

 ىتلاةمشا_ فلا هن دمسعقىف "هل.«ىضاف نبا هللادع د#ىلألوقاهعيدي وتاعدشتلا غسلب نمو

 ىضافلا مدن اوناكرلا ا: هلك راسو مورلاةماقص باص اضل اةلودلا ةقئاربحدتما ا الو «

 هسدنلاو ءادقرالا نس قاههلطم مرك مد :دوو هذمراتىفاهلاكب ناكلخ نبنيدلا سهم لاطأ ك:ءقر تلصو

 ةروك ذا ةدمدقل ا ن نءهلوق ا:ههدا اربابدوعوملا كلتة كلش هو َكءاقي هللا

 فرطي”ل_أا ة.حلاكه قرب ىز ههقدو لسد دعرلا ن ْنْوْوَسو

 فعضا ةءول نك ركحزاف « امسانثنك اموانداهبتركذ
 فرزيءاملا, نولاباصسلانذدو ه لوعمدءرلاو حالاماذا ىفاك

 فولت ام مدظع نمشقرلا تت هقدوو قاردءرلاتوصو ماس

 دقن ملضاففا | ىذاقأالوق ٌةغ.ايل |تاهيدشتلا فئاطل نمو
 لومسو فماع ع رولولط * ىمداوريفزلاو ىولضن'اك

 هلوقفطانا ىف هلو

 قاع عماد ابى ناك ام « ةوام نمىرطاخ ل طءب لول

 هلال هداوس5 ٠ه ىتعيدو نافن ىلق هّمءدوأ

 ىرخ !ةدمصق نماضي أهلوقةعيدبلا ةببرغلا هس اشقلا نو
 تاجاحرلاب ىد اهم نيح برعش ءااك وه تضخذادنها | فوستداهتدقو

 ىوهلا صانر ةنبنيدلا ىحنلوق ه.دشتلا ف" اطا- نهوءتلو

 قيوقلاو رحاح ن علغشىل »*ه اوهىظر و نم ىملدل نم

 قيقع نمماخ هذ ارصنخ ه م 1 سور

 معني نيدل اريج لوق ةعيدملا ه- اشنلان مو

 رفصل | اهلث الغ ىف هءلع تحالو 0 اهيورغناح سلا اماذا رهو

 رسلان ماسكه فانقرااناك » اهعاعم نمهتقباىذلاانيأد
 هلوقدلشمو

 رضلل اامباوث اقوفاوث سعملا نم ه اهئاماتسلادق ةروعانو
 رطقلا لاي اهثايرأ نع ضقثتو » ىلحضتورودت ناسي سواطك

 اضبأ هلوقةبروتل !لاحىف ”هلذارلاةشيلللا هساشتلا نمو

 ىلا كقالاعنز انغلاق ١ ةدعق تتار ناتسااىدا
 سائلا هدو>و زعومسوهم + هياورةطظاقى مالا اوملطتو

 سا نم اهلام جسفنبلا تحت ه ةدرو تنانأ ةنسوس تهش

 هلوقدلشمو
 نودع ىطملا يا 0 ةيطمرهظ تولع ن نيح دكا ول

 نونىتدتوافلأاهقوذنم ٠ ىئتيسحبارسلار تطسّوبو
 ار ا ا را

 هلخمو

 ةزاثلا لذش ةراماسلا
 دند_طلانض رش تةنط

 ثيعمصتام كد ؟ماهال قت

 كي تطلاو هسأرو بانل

 دش تااَقف هاو

 نءت”ناو دهج أ ىنكاو
 بائذلا فخ بايسالا كل:

 كرب ةانعمال كري ذاق
 ليو كول ع كمّولبو
 ةلدك دقن اافاتتع كلا
 كيرغدحاو م

 ةمذالو ثنا هفد“ ىلع

 مالسلاو

 ء(يسننأ لانا هوز

 رْسلا ءاقرهتلا لاطأ ىاك

 ا

 بانملا نسف بانحلا
 تاعباقاناحدا متع
 نم ةعركلا ةحاسلا

 ناَنِع ةهشلاذذ ملكت

 لسيمأ مذلا ىلا عاببطلا

 نرقأرمش دااىلا برةءلاو



 قفد)

 رّودماهنودو ىدا ىخضاف 0 اهس'اكب ىرمسك ماهدق ةلوهشمو

 رظن ةيامصلا طرف نمرادااىلا ه ة-داجز ءارو نم قودلتذقو
 هلوقب ىلإ هت هللا هجر سناكمنبنيدلار خت بحاصا !هدعب هبملأو

 اروصترصقو حبت د نكحام ٠ ةيدصعاشسفف تربدأاماذا

 ارمصسقو ىرمدكت اساكسلا ف ك عدن 5 ىرتنأةداسلا الن كمل

 ةدئافلالاهنادأو هددشتلا نمةملاخرب وتلا ىنءم ف نورخ ألا اهدلو ىت!!تا.ال ا هذهدروأ )
 نا فا ارك تاب اكل ارهاظ ىلع ةروصلاهذهشس دل يجوملا ةفر هم ىشوانه اهدا ارباىنع

 نهر هنبر وهاس انودبعنيدم لا د.ءربزولا: هر ورد ضان

 اركشتمةمن.طنطسقا ىلا لوخدلاو مورلا د صق م نبل اق نءعجرامل فاك الا ىذب بقلملا
 000 اراصو 00000

 ربوصت م كحادق ةرصقناكو مهدت ءاومض هد ىلع ساجو م-متاجبىفللخ دؤماعلاو صاخلا

 اهتذاحاك ذ ناكو اكو كلما ءام دن ض عدد ىلا س الاى س اكلات مناف هيارش ةسن :ىلءروباس

 رواسىلاو ةرودا!ىلارظأي ميد_:ااراصف هتباقعي) زولس سواح وعلا تاضالا

 ضرقف هدهاشا عهملارارسالاو كالا ىلا مامقا اريسغه عسي لفنيرمشلا برات ن بدت و

 تيرهرواستر دواس نمان لاف ه ريسخ نع هلآ سرمدمق ىديندب لتفاتوو روب اس ىلع لاح ىف

 ماتو ةرشب داح ف له-و هسفئي رقاق ف._سلاىلامدقو هنمكلذ لقي لف هتفذ ع الهمم

 ىعاطملاناواسن مرظن كلذدارأ ن مو اذهه--رشلوطي هكلم ىلاداعو صاخ نأ ىل اهمها
 نم هيفان حام بان تف ىلا عجر م ةمكرملا نم عاونا ىلع لَم ْتماهناف ةمئاشلا ةناول سلا

 ةلودلا ف..هسشن ةقوسالاهلثم عقبال ىتااةيكولمل ا هساشقا انف سوهان سو هل اهسشت ]|
 وهو حزةسوقى نا دج نبا

 ضعء-غلاةْةسهناتحاىوماقف ه ةنوعد حوبصال مبص قاسو

 ضقنمو ايدل ضفنم نيب نسخ « مهن اكراقعلا تابماكب فوطي

 ضرالا ىلع ىثاو+ل اواو ىلع« افراطمبونلاىديأ تريشندقو
 ضسم رئارضخ ىف رجأ ىلبع « رذصأب باصسل ا سوق اهزوطد

 ضه»نمرصقأ ضعبلاو ةةمبصم ه» ىلئال-غىف تابقأ دوخ لابذ اك
 هلوقاضيأ ة ب رغلا ةلودلا فس هس اشن نمو

 عزفلار "املأ 20 5 عزح ىلعءابقأ /

 هذ ران فرك ذناكسلخ ني نيدللا سش ىذاةل ان اف داب ا ىلإ ب سنام ةفمطالا هس اشنلا نمو
 الدر تمر ةىومع تطمع ل الا رخآناكاذف "يلب اَتاذترسلاه هنأ دبردنب !ةممرتدنع

 ىفتاقامن_سسأ ىند دن! لاقفباءلاقداضءدذخأو "ىلع خداه هوك ثوللارفصأ الد وط

 لاةذتنأن ءوتاّف ه:ءرعشأاب ألام بابل اذهقالو ب ددحال ساونوبأ كرتام تاةفرهلا
 يندشناو ماشلا لهأن ءةمجانوب أ نأ

 ى-> دلقب نأ فيرمشتلا
 ىت> نوم و دهتحم |

 ةراح ىلا امكن نزرب

 ةرالا فصريسيعتلاو

 هبأوهسيفءاربامف سلو

 0 ىاعلا

 مامالا ميبشلا ىلا هلوز»

 ١ هيكل

 نيةاهنا حر دقمامالا نيشلا

 مدن ضراعو مركة داعزب

 المد مردحا الوش
 الوالمدنا!لوقبو ةمارغ

 ىلاىده أ مركلاو ةفارك

 بقاوهءلافراظتاو بقاذلا
 اهافو ةبرمشلا دما مدخلاو

 ناف اهافثا لقاعلا ىلءو

 مف طيلخت نيبلاىف نكيم
 لمو رضاها ثءببال

 مامالا خيسْشلاو بخ الاب
 رهامبايلااذ_هىلعف

 سانلا صو لعد فوزها

 سايلاوا هيف عمطلا نيب

 ل _هفام له ن نم كرو
 هنأرام ااع لكامل اسو

 ىلاعت هللاءاشنا



 دارو غار دقام“ هزعو داكو|

 دالءلاءذهت كا

 ةلادلا لامتو دالمما 0

 تلافو ةلاضااة رغلاهذهام

 ةمرغلا هذ-هأم ةقفثلا

 ََّ ”ارو فانت لهو ةقمثلا

 كءاماد

 فال
 تعقنو رضااالا
 تاىرتالا رمتلاالا

 بارطضاو فوسلا
 بوطغلامادرزاو ومالا
 هاقنلاو فوداللا ضارتعاو

 راصمالاءزيب متفأوعو ا
 ولو راصنالا ىل_ 00

 لاهب تبر حشا
 هنيلكي لاكلاو هتلم_ي
 ه«ةمربدارملاو هتدرب ف ملاعلاو

 تذال ار -ةغمسهالات 00

 همدسخأو ارفط هدصقأ

 قثاو لملا الو اياد

 اذه تءدقز ا
 هنوك أنأىدوبو باكلا

 رظذثا انأو 0 ئ

 هب تكاس ن أف باوملا

 *اشنا تنك ةعيقرلاه سي:

 هبأد لأ ناك ةعينصلا مثهللا
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 تيريك فارطأ فراذلا ل ئاوأ « اهبنذمتاقاط قوفاناك
 لوقةسر ةلاداشقا ن نو هلقن انه يسفنبلا لمعامن كو ادقنهسشقلا اذه ىلعاودروا

 رانلاهسشتىف موضعا
 روءسم دامرلاناهرج-و .٠ ةمرمضمىهورانلا ىلارظنا :

 روش:منوشي رهقوفو * تعذ تخاوفن ٠ مدهش

 ةععشلا همن ىفلالذتا نبا لوقنسطساوةبارغا !ىفدلشمو

 اهثاديني رظانلا ىشنواصص + ىبدلا ىف علطت ءاضد ةحدصو

 اهمثانف ناوأ اهقرذم دوساو اهيامشنا اوأاهثاوذ تيا

 امتامضواهض ا واهداوسو ٠ اهع :وهدوامتاةرطى نيءااك

 ةبيرغلا هساشتلا نمو اهمثوض ىلع سانلا بلا ىشمناو ىناجرالا ةعممنمرونأ اما لوتأ
 وهورمضخ ال زوما عاب رأهسن ىو ,رلا نب او ازمعملا نب اىلاةد وسنملا

 را كلعدغَصَو هد. هعاب اانا و رشم هرسكم 5 رذخأز و2 تءاح

 نيس( قلئاغلا لوقا بحب اص ينسيل ىلا مقعلا هداشنلا نمو
 اعّمصي نأ بقرتم هن اكف «. هلاذق باغو هعداخأترصق
 اعمدف اهل ةيناث سحأو ٠ ةعفصل وأ قاذ دق هن اكو

 فرالا ةباغ وهو نى ةلوق لضافلا ىذاَلا ةعازصلا هذه مام ىلا بسنباسمو

 هنبنك داذنا ىبعح ناويالا اذ رحل هكي ناك ام

 نكات لمن وشما * ورخه لفى كغ

 لئاقلالوقةغملبلاهباشتاانمىيعيو

 حايش'الاكع قنا تحت لدخلاو « انلازن موب تد_هاشول ميمأأ
 حارلا سوك ف سراوةااروص » امن اكءامدلا ف ببرتووفطت

 ئُئاناالوق نس !قهلمو

 اديغو لاخلا نمنؤربانرع «ه امتسلع نظتروص اهساكىف
 ادي رذو امأو اًردو ابهذ ٠ تءسقتف اهراثأ جازملااذاو
 ادوقعنهروخأ اذناعحو « ادساْلا ةنسدا نم اكف

 ريودتلا ف ساونىأ لوق نمئشانل اهدلو ىعملا اذه
 مو اهتافاح الإ دكدلوم ه ةماد٠ءامع قىريسك ىلع امش

 ميدنلكنوديفافطمالاذا « هور ناساسزب ى ل قييواف

 : نس بلاك ىف دكسو دعباعف سقالةنب ا هلو

 هناوباف تاوزتشولا ىريسكا <« اهتامئج فو اتاحر تراد

 هناتتفس قو شت اهس هرشو * ةوهقتهل-ه.فطعن ءتواخن

 لا حالا لرد د م تالق

 هلوشد ن

 هلوهسمو
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 لئاقلا لوقهلثمو

 بؤاشتاتديماح بدوغت ه انلةرهزعلبللا موغن اك
 لج رغأ مهدأداوب ف ىدعسل اةنايننبالوقةمي رغااهساشتلا نمىمهتنو

 هن ام نم ةرطق جالا ءام ه لدحرغأ ىلع هنملاشذل

 هنا أ ىف ضافن هزم صتقاف ه هشبج حابصلا مطلاغ اكو
 ةدمصق نمهواتا !ىذاقلال |وقةمعب ديلا ةفمطللاهساشتلا نم هو

 راض نم حدق فكل تدب » ةقول سعشلا نم حارو

 راسلابوأ ب رمال لاماذا « نيا اهلربدملانءاك

 راناللا نممكحدرذهل « نيمماملا نمايوث عّردت
 لئاقل!لوقةبارغلاو فطالا فهل هو

 دنج نم تءرسن ةعيلط « درزلا قوس 1 ةدروك

 دعبنم هل بتامف مخ « دربلا صرقن هغلا ىناهمضدق
 هودباس ةتاعرم دازتيدرزلا هدم عيب لامع رار

 العفطتا ماوأ لبق كو ةدرو قثادألا ن مكملا تمس

 ال بانك كيلا اه ٠ تعم كنأ رداع تع
 / ةدرولا فلا نمفرطو

 راكد ق_اعاهطقت ٠ دق و بح. ةنح وامتاك

 5 سرنا فىومحلا ىهديأ لوق فرظلا ىف هلدمو
 هسأر ىف هنا فاءاملا ف #2 ضااخفءاضألا هسحرتن 0

 نو 5  رمصملارابذلا حاجر حار حام_ةلا دج أنيدلا بامشلوق سرا همشنف ىبحتدو

 لاسر ضعب ىف لزلا
 ض_ةقنو اهز دقوسصت ىو ه بهذت ىثىرت مقريهازالا فو

 ضن سيا ىدنلانماهناالا م هناسعتلبشااوذادحا سجرتلا
 ضءالا ىفادء او رفصا تكجش ىسوجو ىفولبع ف ناسحو

 دجوبرالب ؤبرهكصوصفالاو « عوبطم ىلاصت ىلع نا ارمعزام

 دص عريماسم اهف اورم« دق » تادوربم نيل تاس“ ل-خالاو

 هوب حارلا بابحهسشن قزتعملا نب افطانو

 دّرو مد قوف عمد لاجاك ها (تامنج ىف املا با. سلو

 ىدجلان ما كيدلوقفطالا ىفهلدمو

 اهرادأفهد خخ نماهلوانت « اغ "اكىطفكنمةدّروم

 وهوزتعملا نبا ىلا بنام يسفنبلا فصوىف ب رك
 تيقاوملا رز ىلءضايرلانمب « !مةرزب تفوأ ةيدروزالو

 ١ سل و رج موصل عواد هسعس هس عمور عب وه هس يسب بوب ويوو ويرب وبسم ويوم هوو تس سس هسص ههه سس تس يس يس م سس جمب

 2 مثلا جشلا اذه ةمسلا

 اهلاذم هقاهحررصنوأ

 نا هو طوع  لذاظمللا

 ليم لحرلا اهلدشدارع
 0 ا ىلع ع

 ةئضم قلع اهكسم 1 نكلا

 نماعونةمدالا ىف رب

 برهليدواو اعوطاجر 5

 ترخأتام هقاوال نملاعلا
 حبلا رضع نع ىلا
 مظعاو اردقهةمربك* ال

 هنا ارد ةدازولا نم

 ١ ماو هفثاعدقي الز هل

 نت اهةوفروظماللاسلا

 كاتكش ىإ ارعلانادلب

 اهتعانا تروق قفا ارذاالأ
 ترصقوأ ةلا ىلا عتكأو

 دءأاموب زاطتالملا اذ
 داوحلا سقلااموبو زاهملا
 هذه لالخ ير . مانالاو

 جسدت ىلاءالاو ةصرفلا

 هدو ىح حرا الانأو

 ىارفرغه> وأن امهدلا
 راطتناو رفا تالآ
 ىذقدةامأو رفنلا
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 تا 7-0 ىعطلا عمل الرا ةىلاثدكو

 ارعذم اردءاملا تهت ن 1 « | ارهاظامشو ءاملافوفنأ ايت

 ةبارغلا فهل همو دامجالادوقعفرهاظلاردلا ن 7 ةمقىلغأ اذهر مضملاردلا اذه هسشتن ا لوقأ ركدو ثدال 25-2

 زتعملا نبا لوق عارتخالا ةمالسو || اينالاو توعد 3
 قفشلافبائرهشلو لاله ٠ هففساكلان اكو هناك تو اراص وح تركذترو
 هلوقكلذنموأ]| تاجو اسوطخ ىنع؟

 توتةمندلا فك بتبدش « امس ءارغصر اقع ىلع امبونذرغ-صاراص تا
 رس ارا هى_هتربخأو
 راد تتعب و ايولغ

0 

 ماك ى امرشا يببملا

 توقاب صف ىف شسقن لثك ه بع ةباَك اهيف ءاملل
 حيدب وهو حا نب |لوقالث مو

 سجرتةقيدس فق ندترمم « امن اكموجتلاوةرجاىذه
 هل |وقلالهلا هس ةىنزتعملا نب |تاعرتخم نمو

 اسدزحلا هراونأ نم كدي ٠ اديلاله ن_سح لارظنا نو اهتنازخ فام ىكزأو
 اجرت جدلا رهز نمدصي « دحسعنم غسصدق لدتك بدالالهنن عيبتلارش ا
 لالهلا ىفاضي هتاعرتتم نمو || تثلبجلاو هقالخا
 دعلالالهلامةسرمش هه دقو مامصلا ةلودتْضةنادق : 3 هبا ىلع هثالف اعنا ذا

 دوةنءلكال هاف خفي * هرشرع انكار.رااولد ْ هب ا ري-هااوه

 . - ل 3 05 2

 رفظلاّنمتّدقدق ةءال_ةاال ثم ٠ انصذغ دك ل الدءوط حالو 2 12001 0
 3 1 م
 نم هلةنو ةممب لضافلا ىذاقل اهداز نكلو زتعملا نسا تاعرتت ن مهنأ اورك ذة. .كثلااذ_ه ا حف هللا َت ا
 ىف ةررقم ترام هرهاخا ! ةمالق ىلع هسة ىف اهولعو لالهااةترنأف ىندالاىلا ىلعالا 200 0
 فصو ىفاغا امم هلوق ى خو لاخل ااهتضتق ادم همه قدر اطبلضافلا ىضاقل اول قنن أ ىلارطاو ا ران هتا امان ب : دوه

 مو راش لكفبابلالاولو ا ةماعةمامُؤل اهل ةماهو باقعىفباةءو ب اهوى هةر ةعلقامأو ولعلابم ف ةمأق أ 0 0
 نوكتن أن س- "لءالاهذولل !مصصالا باضل ةمالقاوالالهلان نمل مالا امضخلأذأ ”نلغأو صهالا» .: 8

 و هلل

 نكملو نيعب بلاىلا الهلا همس ش:فاواصود ةولردنال ةملضاف ةباعئدشهو ةمالقاهل لالهلا 6 تيناو
 نبالوق بابل اذ_هىفةغللبلا هاش ّدلا نم محم و هبيدشن ىف عقوام غل اى الا 0 5 وم هعسن لاح ىلإ !ىهسدو ىل 5

 اطاطأأ م تاحبام دثو ادب
 هذه.

 اهرايئاغركتعدوذا نس ةشلا ىلإ ه. املج لال هلاوايرثلاوامأ نع ترغو ةملكلا
 اهر اوسو اهطرق ايدل الالد ٠ ترداغوءاثءترازذاءامماك

 ساونى أل وقةبارغلاو نسما ىف ثمو
 نا.ئريغ جدلا قائول ه اعاطسنت ءازوملا نيو

 نادوسلار احم ىفتبكر 95 مورا أ مومغلا اكو

0 



 ؟1ا/

 000000001 1 تا ب سس سس سس سس رج سس سس سس اسال

 ىعم اههعيلبت اذا ا,نيفاتح نيش همس. ىفاثلاو ه ذمزرلا لمدرب لا كو كح م.ملاب

 هعسشنلوالا اوهوقافتالاهسنو ماغرمذلاك ةرتذعو مامغلاكمتاحكلوقك اكرتثمادحاو

 نس- عوقوو ىهيتا ةغلاسمل ادار ار ىراخ همست كنىلاءااوهوفالخالاهسشنو قيق-

 ةساملسا هملع عشت امىلا ةساحلا هءاع عقتالام ح .ارخا اهئمدودو ىلع هعشنا|ىفةغلامملاونامبلا

 سوس لا, سوسن | همن ننعم ءعيد_لامظنلان م عاوأم ب تالطالا-: :ه مظوأ نأ لن عدقو

 مسقلا اذهو هلو دما سو سحملا هد شدو سو ل اءلوقدملا هسشنو لوما لوشعملا هم ثنو

 عدس نعل هعضوم هلع مالكلا قأي وز“ اجرهغناءبلاو ىناعملا باك اد_:ءعبارلا

 ةوأ هي شتلا فةساطاهملع عقت ىذلا نا سو سحاب سو هلا همست ن ءالوأ هت دءوام

 نيش نب عقوأم هد دشتلا لضفأ ةمادق لاقو ب َّت ها يلا ةعاخلا هيلع عقت الاع

 ناىلرطنعأو ى-ّمناداعالا ىلا اه, ىلدءىتحام_هدارف د انمرثك أتاصلا فام وك ارتسا

 بذعو عملا ىلع مخامالا عونلا اذهل 'لثمأ اهترتخاىت ٍغااةمسيدملاتاريدشتاان ءانهدروأ

 بغر برع هالاهدهع مدا ىلا هس اشنلا نا هن اهفص نس ىلا س ةثالاتساتراو قوذااىف

 لوةكلذ رك ردنولقامالا عم عيدي نع رق سأل ب. تحسصرتل اٌةداةععما مناف اهنعنو داوم ا

 سلا ى ها

 لدا كيواسدو أى ظ عيراسأ # هل 'اكنشربَغ صخربوطعتو

 اهروهأظل ءرلا ف نوك باو دىهو عيراساب هتب و. لمانأ هب نأ ذه سيقلا ئرما ةياغذ

 اذهىفهللا ىذارلال وق نماذ_هنبآ ةعان ناد أ هل ار” لفءالاو لد»ا كي زاسعو سام

 1 تاكا
 اياضش نقلتءادتواهد_ثىف « اهرافظأتدثئًأف لم-رلااولاه
 اباسنع يسقنب ضراب تسرغ * ةشف نم لمانأب امنأ حسن

 لئاقلالوق هلو

 جعدأ ل- 57-1 :رمعمأ دما ىرذب 5 اوغان ضرعأو ىف «للق

 حررضتملا هد_ث ىف ادباسا ه هنافحأ ن نم عمدلا طقس اك

 جسفنب ضاير قف سرت نم « رسأ درو قوف طقاست درب
 اهنساحمىفةيلساا قاوذالا مهتو «امادم عمسل اهم :رب ىتلا هساشنتلا هذ هىلا لمأتلا اهيأرظنا

 ثاوعذلا باخ نب الوقُكإذ نمو «امارغ

 حلبا ونامرلاو درولاو عاطااك 0 ديراركاود ميو ةخورغت

 قءشر نبا لوقدل هو

 فق-ون هةوردب ولءاك ه فدزوٌّدتو هجوو عرفب
 نبنبرلا مخ ةاضقلا ىخاق ناف تافدلا ىددعلا ةرثكر يغهغملب ؛وهسشتاا نس -نمانهدارملا

 هلصوأورمشنل او فالا بادى كل تدرواو ةعبسىلا ددعل نم همذ لهو هحيرمض هقئارون زر ||

 ةيارغ هس ثلا نمدارملا ناقد هلا ةرثكرمغانهد_.صقلا ل ن كيلو اذ نمرثك | ىلا سانلا
 : لئاقلا لوقك هعارتشا ةمالسو هبواسإ

 000-_ ؟
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 ال-ثفدوحولاو ال_مأ
 لااعلاو او الدع توملالعيلذ

 رهدلا ل ئاود نم * عفر نم

 ا.؟رمذأم بهذ. انام

 نزمجالتاتعاإو ::

 الا ىرب له ةئعرط: 14
 له: ةرمسي فطعرل مل طم :

 خلال ثمو ةرمسالاىرب
 ءد-هانطغتنم هسدئرلا

 رادلاهذهفرعو تارمألا

 ايد املا

 ام«ربلو احرف هاعال
 ف اعزحج ءريطدال ا
 ةعتللت معي نمىأربرهدلا
 دقاو ادرةب داعللو لك

 سدو هسييقوأ ىلا ىز

 هد رضدردو ه-ور هلا

 ادوعق ىلامآ لَ ءتضرعذ
 0 0 ادوسى :امأو

 2و كلعام ل
 1 11000 تاز

 توضعو ىدح عمصالا ت

 ىد> توم لات ءزو هتف

 باطخ توملاو هل 1 لو

 دقرمأو ثاهىت عراف



 (هسشنلا)

 يري بالو و تس

 مج يضلا ىهاعنب|
 * رانا

 سان قكءرجرهدلا|م اذا

 3  انخانا هثداوح

 قفا ناشلا 8
 انما 1

 اك نوتماش !قامس

 ةمو# رهدإ اىتام نسا

 ة-صوصخو بئاوثلا

 يلف اوعي وهذ ب بئاجرلا

 ةمعتلاب صتدو ءاسازإ
 تاق ثاارظن ةءلق ءاعاذا

 ل

 اعد هلععاما 00
 هل> الارعخ تل خا لنا

 ايشنكي ديأاوه الك
 اموهقم قلخ اروك ذر
 امحوهف رود هز دو

 أ
 راس كال-ميو ١

 ناك تفك رمال.

 مدعلان اك تامل
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 ميشلا ل ماك اذهو صعق: كاذف ه لروظ, قي رفلاوردااوهاولاه

 رمطشتلا فهدعب تلق 17

 مزتلمريط ثذ مسقف نيرطش « بذكالهل بدأنمقشناو

 مروا ذنءتسا هنا ىرمعلو هدئاسق بلاغ ف عونلا اذه. 0 د ىلا !نيدلا ىف د حشلا ناك

 ىسهتنا ىدئاصق توس ني
 « (هسشتلارك ذ)

 *(مهرديهسشتاوكرتي مهل قف « هلراصنوجرءلاك ملا فرديلاو)#

 لاهوديمرلا نايّرقي و مذوالا ىلا ضمالا ناحرذع ةراعتسال اووهو ةيعدتمبوريض ه.دشتلا

 ليثقلاةفصءد_هوةلاملابةراتوةنثسلاوةروصلانامهئملك ليمكتلاوهسشتلا ىناجرملا

 ه.شاالوالافرمقلاك ن سلا فديز كلو ةك ةعب رأ هناكر او ةغالملا ناكر | نم نكر هسشنلاو
 ل مهو هن همس ١!فاثلاو دي زوهو

 دقسر دد او لثمو هيون اكو فاكل | ةسخهسش ع وهيشلا ف روك ذملاقاحلالا

 ناسحلوةكرعشلا 0 مو ىلا هتهاوذك 5 ادالا

 لوعم سم 5 اربصولقلا صقر ه اهرعقىفاعتصقر ةحاحز ب

 الا مهللا حدملا دارأ اذا ىلعالاءنودالا خسدلبلاهيشينأ هدشنلا ىف ةمزاللا طورمشلا نمو

 رهو رد كارلا نب الوتك م دمألا طال دا ةغالب لاف وسهاادارأ اذا

 هطسوىف ثورلا قاب وزاربلا دنع «# هح .ركس نيدح ل غن مرس هناك

 ىنهنا ىرمهاو ةرياغملا هذه للفم ىف غلا يو عامسالا فلاذعام هل مالاو ايلعج ناك هنارهاظلا
 وجه ىفىورسلاءالعلا نأ لوقهلثمو هتغي_هنءعابطلار وفن عم ةغيلبلا هيب اشتلا نما
 هنو ديهالعأ هددشتو سجرألا

 هقافر لع ضيبةرفص « يلعتيكرتثاك
 وهو اهرب را ةو هسا ادو د- نيدامىف مالكلاةنعأا اوةاطأناسلا و ىناعملا باصصأو

 دحأ نأ ىلع دقعلاو دهسا! ىنامرلا لاقو عم ف هال زعانكراشم لع دلالدلا مهدنع
 لاهيبشنلا كل ديئذلا ماعلا هسشنلاوعاذ هو لاح قرش الادخمدتت نيششلا

 لاق نممهنمو فئأتلا. نسح عم حخوالاىلا ضمتالاحارخا اوه غسايلاهسشنت دشتأاو هريسغزو

 قشر نب ١لاقو دحاولائشلا فاصوأ نموه فصو نسا هسا ىلع هل الدلاو ههسشتلا

 ةملك ةيسانم هبسسانوا نال ةدساو ةه-نمداك اشو هيزاقامعئشل | ةةص هيندنلا ةدمعلاف

 كلذ ىوسامالاهتوارطو هقار ور اره مهدا مامن ادرولاك د مهاوقىلاىرتالا هاب هاناثاك

 نششلاىندا قالا هدشتلا لسقو قيشرن اد َّى منا كد طورت

 دروأو دمنمدح اذدو تاق افعضوتَوق اهتسفمك قاقلتخاو [هلصأ فاكر تش اةفدق امهالعاب

 هسا نأودو دل ا ىلعه:س>قفدازاد> ىئامرللريبحتلارب رح باك ىف عببصالا نأ نبأ ْ

 ءامكل وق لشمر» هوحلابر ٠ وللا ةييشتك اهمهست ًابزيةةةمنيئشهمسشناء-عمملقالا ناهشت

 محلا همدشلو ١ درولاة رم دهللاةرج كلو ةكضرعلا ضرعلاهدشنو تار لا« ءاك لبنلا

 1 1711 ا تا م

 مسسحلاب
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 ءامةرطق مامغلالاونو #2 لامةرديريمالا لاونف

 قيرفتلاعقومنممهنيأن كلو ناممعلا ن عبج عسب رلاتقو مامغل الاون نا رهاظلاو

 ةوقى

 مديل بعملا دودو دامعلا نع »و هم "اصم علقت همفك دوخ-

 ملسو هملع هللا ىلصىنل أن نءهمف لوي هدمعبدب ف ىلصوملانيدلاز ءزيشلا تدبو

 مغااحرافاذهومغ هلاذذا امهند» قد درةتلاورصااوهاولاق

 ملسو هيلع هللا لص ىثل نع

 ا 0 5 ىرهظي و يرفتلاوردبلاوحاولاق

 «(ريطذتلارك ذ)»
 « (عزتلمريطشت م-قفني رطش وى بذك البهل بدأ ن مىشناد)«

 هتبب نصرطش لكي ىأب هنكللاههتمرطشلك عّرصي نير طش هتيبر ءاشلامسقين أو هريطشتلا

 دماولا نب ملوق كلذ ن 3 همخأ نءرطش لك زميل" الا ةمفاقلافا ام

 لمأ ىلا ىسب لأ هناك يشر ىذ ولف جم ىلع فوع

 1 :اًملاو ةعوفنممىلوالاه-ةيفاق نااار معلا عرس وخلو ا ردت ثيبلا اذه

 وهر كلذ نمصلاغ بانا اذهىف ماقبل وقو ريطشنلا عير مصت ف بيعاذ هوةرورج

 بقت هللا ىف بدع ص هلا 3-0 مقدم مهللأب مصعمرب هرين لك

 هنن و هتسعي ديف ىلحلا نييدلا ىص شل ا ىشم ةحض اول | هن داح ىلعو

 مزتلمق لأ مزتعملكو 03 راظدنم فلا 00

 ىلع ىئبم عون هناف مهعم تنك ىئتملانل اوقأان او مهتمعيدبوف ع ولا ادهاومظنام ناءمعلاو

 مجشلا تب وهمظن بجو ١تايعيدبلا ةضراعمف عو رشلا نكلو لئاطاهتتعسدل عقاعق

 هتسيدي ف نيدلازع

 مجالا قدسالاك مهل لفى 5 لقشمف ءااب لدةعمريطشت

 عون ىلوقمذةتولسو هءلع هللا ىلص ىناا عب دمىفرمقلا قاةّثذاىلا همفريشأ ىتءعيدبت بو
 قيرفتلا

85 

 ىدتنا

 : لود قعتلا اشم ن هدوم دتام عماذ_هءامملاةرطقو لاما ةردب نيب ةلباملا مظعو

 | انه 0 0

 هءادعإ“ ل ١ هناكرأ ىلعةقرسشم ىوبنلا عب دما ةوشحو نسال هاعب ايلا اًذهىفنيدلازع يملا ندي

 1 0 وا تارقسلا | ىببدبلاعونلا ةنكنوةب عستل اةيروت ىلع لّةشص هناف لاصول ا ىل ام نم ىبح أ همف قد رفتاا عونو
 ىلا | همضلوقأ تن هندي تنبو هقاهطولعفف هرظاش تب هتمعيديف سلو ةلوهسل او ماصسسذالا فطاو

 ءوقتوه ةىلوال
 فنطأ اعلا 1 : .ه تنل | اح .٠ ه نم ى © ه .

ْ 0 1 

ل كلذ. ند :
 ا ناك

00
 

دهفصو ىلا دارطّدسالا ادد اهنأ ىنغل | نعول نان سعب زا لك
 ا

نعىئ_غبامقوذلا لهآ ف اصنا ف نافتددلا
 

 5 / ىحعلبو هحاولا | هةدو ىف بانطالا
 هسنم غلب نيأف ةغللا لو -؟

 ثتركسشرت: هءاّوأ ىقزرو :

 فعضن مقا االوأو رب 1

 هبت فاماو 1

 ءانعول_ة<ال هنأب ىلعو

 ها تا

 هلع له الز يستلاو

 -؟!ىح ةفالا سو دوعب
 قدا اعهدخأ 1 ان الو أه

 رمعا اف هن مولعللعستيال

 5-5 !ىلع قَد ةثءلذ عما

 معةغللا ع نمهيضكحو, و

 امندهتسمنود 5
 ةفرعم با ار-ءالا ن

 ندد 0

 هن
 .٠



 هيفتآبإ نكل او مان تدبلا عمو قارش *| «تةأ ىف ليمكستا ارودبل ارهظيلنيدلا ىمزيشلا تدب

 نيدلازعيشلا تدو مهتمعيدب ف ع وذلا اذهاومظتامنايمعلاو الممكن هديزت ةتكش مظانلا
 هدمعل ابق 20

 مظعل ايات ىرولا قءردقذ « هلك هللاو هنسا < تع ١ الا
 هلوقنودبمانه نب نعم نافرهاظولمكسنو نيدلا ىئص مزيشلا تدنن هلثمأ نبدا اًرَع شلات

 ةتكنو معسل ادي رود ىلء تلقا اهنا لاكلاةباغىفهلك هللاو 8 «ارق كلرهك هنا

 ئييديتهوعوللا
 مظعل ا ةياهع ىف ل ممكن هجولاو « اهلخذب ص قنالت مت هاذآ

 هللاو ل.مكا |نيعود صقنلا اذه نكلو اهلخ دب ص نال ىلوق نودي ماناضيأ تملا اذه ىنعم
 *(قدرفتلارك ذ)« لعأ

 ه*(ىيشلا لماك اذهو صق: كاذف 5 قرهظ:قيرفتااوردءلاوداولاف)*

 عون ن منيئيث ىلا مظانل وأم اكمل ا نأ, نأ حالط_#صالا ىنو عامتجالا ةضةغا!فقيرشتلا

 مذوأ حدهم ن مهدد صروهاسمف اهجرتوةدانز دمي قرشي امي رقتواشسي م امو عاويتدخاو

 حمدا |فرعاش !الوقك ةدالا ضار غالا نمدريغو أ بدسنوأ

 ءاض»موب ريمالا لونك 5 عسر تقو مامغلا لاونام

 ءامةرطق مامغا|لاونو * لأم ةردب ريمالا لاوذذ

 ر وناس لاهف 21

 دقواتد_ثنىئتلاهتاض

 هسنم تاساوخو امتدحو

 اهتيصأ دقو اهتيلط ىتلا
 ىلاه تغب ةلودلاءذ_هو

 تاق اهتدرو دق امتدرأ

 ّىن اءلق ادئار ىقد_ص

 اريشمىئدضرناو ادصاق

 تاهيدو اعيرس ىب_ئسيلف
 اهباصتو ديورا كرت نأ

 اسوأمو اما

 اهنع ضاعف امض اررو
 ضاير نأ لءوإو دهعلا مرك
 ةءورملا باعد ورمضناةو>الا

 نم مددال هناو بيطا

 تاهزتنملا كل: لئمءر وناس

 تاهسوتملاّ لن هاريخو

 انااماو هناكر اهيلا تحل
 ةحانلاهدهم ىرابخاو

 , ةسفاعلا بول ىف باقتك
 قوم ىع ةرمضل اهدي 0

 ىلاح "هلو هذه لوما !نيعن

 اهنم لم_دفت اهءاروو
 وباحالااماو لكلد هلع

 ماد هقا اعد مع

 نيلكش نيب مكمل ففصنأ 0 افمامغلا اود ساق نم

 نيسعلا عماد داجاذاوهو « اديأ  داض تدسجاذا تنأ

 حام ايغ فب لانا نيدلاردبلاف
 لاجلا كاذنمردءلانبآو « اريئما اردب هلاج تدس>

 0( ا لعل |لوقم اول
 فاص:ئاالب لهجسامق * قتلا ف نئصغلاب ٌكلوساف

 فالخالب نددغتنأو « ىد.فالهلا نمغ كاده
 لقحافعيدبلا ىف ةياغوهامع ونا اذهنكلإو مبسصا ١ لشمرهاظ هقرف عسمدملا فقير ةتلاف

 لوي هتسعيديق ىلل !نبدلا ىئص يشل تدب و كلذ نمرثك ًاهيلعمالكلاىفملتلا نانءقالطا

 ميد نطق لت ىنلا نعمتخ
 مديل بحصسل اد دهوحو دا.علا نع »* هيئادم علقت لهيفك. د وح

 ىلص بلا حدم ىف نساحما عجب هيف قيرغتلاو بابلا اذهىف نسح ىلا نيدلا ىنص خيشلا تع
 مهتسعيدي ف نابمعلا تيوولسو هيلعهللا

 مهتالف لام. لثانوءام 3 اذلئانهمفكا عم شسغلا ى وهال

 رعاشلا لوقاوضعتم يماهقنارفغنابمعلا

 ءاضس موب 0 « عسر تقومامغلالاونام

 لونا
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 7؟©؟©شصلا 2 تت

 نمو قءقدلاق را اذه صن لاكثال اًةلظ بلاطلا نعيمها ريل | نءللمكتلا لمدة تانه

 ةساجلا ارعاش ل وق لممكشلان ل
 اداحال امد أ نمتمكتءااع * مهلخو مهنعذخ دجملل ليقول

 لاج شلال اوقب ايلا اذه نمت ولاهكلا باغ لممكتايندلا نم تدك -ااعهلوتف

 ةرمةملا هعلاطم ضد ىةئاس نس نيدإ

 تانقدق هللا كافو بنذىأب « تانغالوتداحاميملانعسن:
 ل هللا كاقول» هك نك كافو هلوق نودي مانت اشي أنيدلا لاه يسشلا تدي ىعم

 لئاقلا لوقب اذه هةد-أ امو نيدلا لاجمشلا لثمنمال ار دصبال تاق

 ائادق هشاوال تاقءلثع « انام ركلارهدلا مك -لهفاولاق
 دمصق عاطم فىلوق ل مو

 افطع ول بدعلا ميسذب هدملأب 5 انمههيصنعاةنلا نصغلامدق

 ذو ندغل ىل.مدعد انه بتعلا م ةراعدسا نكسجاو بتعلا يسن نو دن مان ثدبل اىوعم

 ك.هانو ةقمطالا ةراعتسالا ودب ونعملاة يسانملا لممكشلا عمهمقو ليمكتاابا.ىفةياغهفاطعنا

 دمصق عاطم ىف ىلوقهلثمو ماحسنالاو نيكل همفو بّدعلا يسن فطلب

 ناك _ئاال_:نالفوا

 ردم ىلع هسغمدر ىلاك

 ىو هدفت نم ىب اا

 ثيدحلا ىل_ءانعا جا

 دلاىفائةرصتو لزغلاو
 فاطعأ ف انيلَقَتو لؤهلاو

 شطلاوراقولا نيب شعلا
 ةرتدعلاىدت انعاذتراو
 ةرمشَملا قيقر نامزلا ذا

 0 انين ا اندع او و

 دشرلا سن آ اذا هء-اصي
 نمانكلاصتو 2ع

 لبحلامرصيالأ لاق
 الثأ دع ماد هاتر

 دعولا ضن

 هدهءبرقا ناكن مرك اذ لهو

 لاو>اةثالثوا| ارهشنينالث
 ا اكو

 ةذاديدملا تناك ان سب الو
 ةوخاالاو ةمرح ميدةلإف

 نينا ع ىمسختال ةدرب

 نيبلا ىف انرشاعل ءاش 1

 الزةمهلدورأ نا ىلا سن اكو

 ىدغهاع رهو "ىررهؤام

 هلا ضهءل هيئاكأو

 5 رع تمل سذ ىلا ان « ىددهتدنع ظعلاافسس تدرج

 لاك ارو دب نهىلك ا ظعلا | فيسدي رجعد هد ىلآ اهانىلوقو ىلت اتايىلوق نودي مان تدبلا نعم

 ليمك.لانعح رخأ لو علطلا دعب تلقو
 ىدصلا- نمل.“ .ةصل ا سام كاداح « ىتشاشسءاهقستنأتددأو

 هلدمو هدعاوق هيتءفرالسماكت تدنا ١تدار اهنكلو كاداحىلوقن او دي مأن اضيأ تملا عم

 دمدق نم ىل وق

 ىماعمب ىوهلاءاشاك متذخأ « مكسنالمارغا فوعدرفأو
 هلشمو تبا انساحم هب تامكن اهي لممكشل !نك-لوىوهلاءاشاك ىلرةنودي مان تدملا عم

 د.صقن مىلوق

 ىلاق هنا تااقرو هتلسذمو * اثمعىو ها ارانىفبلقلاتياذأ
 ىلاسلا نماعسأ لع أهلنا « اهاتاقهّللا لاهل تولست لاف

 ىلا كال نسا ىلارظا. الن مدننا ىلس نكماو رهاظ اهلمكتل والا تيبلا ىفاثبع ةظفلف

 دمصقن ءىلوةءلشموىناثلاتببلا

 ديرغت دجولا ضانرىفهماوق 5 ىلع بولا ارامطال ن هغبرو

 ضارب ل هكنلا ةسانم نكلو دولا ضار قىلوقنودب تيلا اذهىف مان اضدأ ىعملاو

 نكتحاو ح رشا! لاطدقو بالا اذهىفةءاغدب !رغتلاو رامطالا ونصغلانيب دجولا
 ىفىللا يلا صزجسشلا تب و هالثمأ نهرصتخيو هردق نم صنم ل.مكملا لم
 هتمعلدب

 مسنلاىراننعشردصةبانع ٠ اهدض#ت قل ارةدب وم سف



 (ليمكتلا)

 لذنلا كلذ ثددحل لذعلا

 ١ و 0 يا نا

 رش 1 0
 وهو ه-: عدوا اه

 الو *«صعاربجلا

 هنأنا

 هرخأتو
 تأ اع

5 3 
 ناو هرذع فر ءا

 0 هنأ تس 'ىلءو

 نمار 2 0
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 5 تح سةءارب اع 07 ال

 ىنكل هيلا ىئيسنو قفرق
 ةهننم 7 ةرظان-ملل د كل

 لكس“ هرذانمالو ةرفاذلا

 ةحدع أطاذاف ةكانإ
 0 أمم هلك

 ءرمشدرا الو

 كار

 *( لممكشا ارك ذ) «

 «(مظعلاةباعىف ل مكس هجولاو - اهل دي ص: :الت مع هبادآ ُ

 ضصارعالان نءهريغوافمووامذواحدمن همأنأ ى ىهعرعأل ءااوا ءلكتملا ناي توه ل. هكدلا

 هديزرب رخ معى أسف لماكريغ طقف عملا كلذ, فصول ا ىلعراصدقالا ىرب مث امنوذفوةب رعشلا

 لماكريغ مركلايهحد منوداهيلعر اهتقالا ىأر ع ةعامشلا نانا حدم دارا نك ال. 2

 باكل ا ىفهنمءاحدقو ضارغالا نمءالذهم_ثأ امو للا نو دسأب ًايلابو أ مركلا ارك ذهل مكمف
 نيرفاكلا ىلع ةزعاني:مؤملا ىلع لذا هنوب يومه مو ,هللافأب فو ىلا عتهلزقزيزعاا

 ني:مؤمللةلذلاب مهمصو ىلءرمصتقاول هنأ لعاوهو مولا زون اوس هاف عال ءلادذه ىلا رظنأق

 مهتلذ دعي مهةصوو الممكتهداز 0 نكلو ممناوخالدامقنالا وةضايرلا ىلع الوشم اماناحدمناكمأ

 هلاثمو هلاكىلءرودملا لمثطتب ىذلا لمكتلا اوهاذهوني رفاكللا ىلعةزعلا.نينمْؤملا مماوخال

 كك :وذغا ادمعسنب بعك لوق اوقر هثااىق

 بءومودعلا نيعىف لاا عم « هلهانب زلط ااماذا ملح

 ىخاغتلا ضعنذا الود ل_هحدملا ف ىىها !ناكاهالول سارت ا هلها نب زن ااماذاهلوق

 ىذلاوهو ةر دق ع نعالااةةحمااحنوكيالز والا ناف لهنا مهوب زعنءنوكسم, دقأإ]

 ةردق نعناك اذاالاهل داني نيام ل1 ناف .٠ هلهانيزل+ااماذا « هلوقب رعاشلاهدصق||

 هنمف رعبا ا هناف لماكريغه دحو ل انهح دمنا ىارغ لممكستلا باف ةاعر دقلا اذهو
 لوقريرَهَثلا ادهدي ٌؤداممو تاق برومو دعلا نيع قلل عملا ذوو دعه ف عمط ملاالا

 رعاشلا

 مركل|نميرضةردق نءملاو « هفراعتنأ لذزتلا ىذإا-و
 ةرعوشك لوقن سلا لممكلان هو

 اهلىذقل قو وم دمع نا ىف * ىضلا نعم تمص ةزع نول

 ةداب]قذومد :ءهلوقىف نكلا ىنعملا مل مكحم لن ءلاعول هنأق نس لم كم قذوءدنعهلرقت

 ىلوالل سلام سم ذ:اا قولحلا عقوملا نمةظفالاهدهلدع عماسلاو تدبااندسحامب لدمكست

 ىقنيفاوملا باع طلغدقو هلهال قلاب ذقن نءماك-ل ا نمقفوملان افاةذوم مكحم لكس لذا

 فوءلوق كلذ نة ل.هكتل ادهاوش ية هلا بادفاوقاسو ملا, ل.مكتلا اوطاخو بالا اذه
 ىدعساا

 ناجرتىلا عمت وأدق 0 اهتغلب و نيناملا نأ

 ثودي مان تديلا ىءمناف ليمكتااده اوس غلب ًأوهو يبدل دهاوش نم هوقاستلا ذه

 نس لممكسل ”وهاماو1 © اذه ىعسب !فدكفاصقان ىعملا نكحملاذاو امغليو ةظفل

 لشم ىعسول ىناعملا ميج طافلال امين نيار ةرغي مم أالامهطاغامو عسبصالا فأن بالاك
 قوفااو طاغاذهو ىناسعملا مي-# نمهنأ ىلءهوقاسامناواسبي رتقناححا نزولا اسم اذه

 مانلا ينعملا ىلع درب ل .هكمتلاو همقتبف صقانلا ىنعملاىلعدرب مي_ةنلانأ ل ممكتلاو قتلا نيب
 تدر. نكللو هعضومى ميلا ىلعمالكل اذه مدة ةدقو ماقلا ىلعدئاز رم لاكل اذاسك.ش

 مه



 نيل

 2[ ا >>”(! ” !؟ت؟“ت©ٍفطفي9ب؟©9”نزز ير 7بيبي0يبيببيببي70بب000270ب 2 ب يااابسبلللا

 لمهارعاشلا ناك فىاطملا دربلا ىفةد-اولا هي رطل ىشوةعم_ثول نءذوخأم عسشوتلا
 ةراسع ةعائصل اهذهلهأد_:ءوهو ن_ساحلان ءدعت ةقب رطب همف ىأ هلافهرخآ الا تبلا

 امهنيد درغم ني_ه«اندهنى أن م رعبا اوسع فم سءانر ءاشلاوأ ماكذملا ملكتي نأ نع

 ءاحدقو هلري_سفتاه ماكه مالك ةعدسوأ هس ةمفاق اممم الانروكح» ىملاكلذنيع

 9 'را] بيشد مل_بو هيلعهللا ل_صهلوقو هو "وا ىلبالاب ةفيرشلاةن_ساا ف كلذ نم

 لوق مظنلا ىف بابلا اذ_ه:هل-ثمأ نمو لءالالوطو صرخلا نادلصخ هم بشنو
 رعاشلا

 داولاو ل_هالانات-ثاا كرب « ايصووكراك ذتنم عصأو ىسمأ
 دمكلاود>ولا نانض ا ىف دانءاو# كرك ذت نم ىدخ عمدلادّدخدق

 داملاو ريصلا نادم قئاحو « 0 ىو ىاقم ن ع باو

 لع لاو باقلا نالطظملا هددهو « هير اوُغ ىردع نأ مدلل ورغال

 ا دا ناراضاا اهيا 95 ةعمس واش ىدهم فاك

 دسملاو حورلا نا. ةاءااكل ىدذ * ىدس-ىحورلا ىق*رتغ قيم

 ىهريمة:نءاوتكسام صا دةذلا لهأ نأريغ با« ١/ اذه ىف نسا انة اع تاسالا هذه
 ةقو لاو لهالا ةقْدثناف داولاو ل هالاناةذثملا ربهمف لاف ثمح لؤالاتبلا

 دارملا او لصالا لمصحت كلذ ناكمدلا وىوكشاكراذادإولا دال كش راذاقفثااو

 انههتاقرعشرامو عسيصالا ف نسا لاق كلذءاسشاورذدلا ل رو ودعا ىل ثرلوةءنأ انه

 سأين
 راو نملا نامساقااىلئرب 5 اه-مىوهفف مال_هنانن 35

 ركفلاو قولان اندر اى ىدوا *« ىمعاو ةشما ن نء ناقءفشلا الوأ

 ناكحرمسااوؤوشلا لاهول ع كلاهما مسر عفر طخم نيتيبلانيذه ىلع ةمش اسف َت ار

 هلع دق لص ىلا فسوق لوقب هانا بانا ذه 3 ندا عسسل نسحاومتا

 سو

 مقلاو فيسلانيمضاملا ةعاطب «* هزمتمهللانانأ طخ نأ ١

 هللا ه<رىلسوملانيدلاز عزيشلا تدومهت.هيديف عونلا اذهاومظنامنا.هعلاو
 ميالاورصلانيدوجالا نءىغت « ديهتعشو ضورهااطعن مو

 هّتبدعاوق كفو ىو رلانب | ىلءةراغلا نث هنكسأو عضولا ىلع عسشوتلا.ىا نيدلازعويسشلا

 وهو
 رطملاورهأ!نادوجالاد مدعم 5 هديانل تداجن ا ناولسوا

 هءفلوق ا معي دب تدب وبدالا لها قءلب اماذهو ميدلابر امملا فدارو رحلاو نيدو>الاذخا

 سو هلع هللا ىلص ىننلا نع

 مذلاودهعلانيدحمالا لع * تدشناف ضرالاهئملدعلاعشوو

 ىبهتنا سأب نمانههةلقر«ثيامو لوقف عبصالا لأ نبنيدل كك ز بهذ هىلعان او
 سن ناس سس

 سئال اذ امل بارتلا
 ما تاكل بابلاو

 مامالاْن يثلاو ناك

 ندع مالمالا ند ممو دوش

 مال-لاو هيدأىلا
 هقلادب يلا نيشلا ادور

 *(ىحننسملا

 جيسشلاءاقب هنا لاط يع
 بتملاو بسلا نإ شو

 فسعلاو فزعلا ف ةرب ءطو

 بذقي ن* هزوعءآ اذ اي

 اذإو هيدي نم اناف هيلع

 هنوبزانأف هنوصد ٠ ند دع

د_بعراواو
ةهقالتسيا

 

 دااولاو 5 ه-مهذع ب رفاظااو

 0 ا
 هماهدال ء[ث ام لءفلف

 مااا نا

 ََن «مطنيال املقو برضاا

 نيلصسا اا 0
 5 ىلا نملك او درع

 الامشيالو هلاك
 ءاكحاموزازيلااماو م

 ىسح الو 4 00

 تاصعب و انام
 ةحاعأ ,
 كلذ : 2
 ةراره ىدححرخلاب 5
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 تافوصوهال تشمللباوذكإ:ناالاهلوقو سناوأ انا هناالا هلوق ف ىيد_.ءلاءاننت_ءالا

 ناالانهلتثاهناف ىفاثلاءانثم_ىالا ف لعن كلذكو شسحوتلاو راغالا نعود سنأتلا ا

 اناهنافكلتو اناهوسناوأو سوا هلوق ىف ةقباطملااماو ةيال_صلاو سما أ نهنع ىفذو ا

 ماو ه-دعرصةبالو هانعم نع لضقيال تديلا ظفاف ةأواس اااماو دعبل كلو بدر ةالإ) تالا
 8 3 نع 07

 ةظفا لكس ولامعتسالاوتبا ارغلا نيب ةطسوتمداوداو نم هظافاا ن وكلف فال:ثالا || : ةالاقر 5

 اهعضومىفتييلاةيفاقر ارقد ةسافنيكقلااماواهريغاهعضوم لص داكرال اهانه عة هن ال اهنم ا ا تلا

 ” ارب قتو هبونءملاو ةيظفالاة.ساتملا لعمالكلا ى.هتنا اول نع اهرافن مدعو ا تناحكلتل 0 00

 هللا ىل_ه ىنلا نعهيف لوي هتيعيدبف ىلا نيدلا صا ترف ةيظفالا نم ةصقانااو 1 1 رثن ةءاكلا

 تس ه3 ل ول

 07 ِء ءاتذ : م ا لثأة وغصت ةءام لاما

 ىطرف.ك 0 ةيظفالا ىف الب ةيونعملا ةيسازملا ىلا هّدبىف تحف نيدلا ىمزيسنلا 0 نك عدا < ىزراواا
 ل ؟اقل لوقيهسفنل ىلا 1 00 | ”ماقرستلا كلمو قلدلا

 رعاشلن امو ناز وانا لقذ 5 هدحونزولا ىوس ىردئتامتنك اذا 1 5 ىدو قرزلا

 ةظفالاهتتسانمو ةروستب د_.ةءريغقالطالالاعىف هنا ةمانةمظفالا ةيسسااملافاهتياوأأ 2 0 اواانبقلنا
 ءابههلاو نزاوم ىلقفلاطبالاوهلوقو مفصلا ل مؤمن زو ف مزعاادي ٌومهلوةف ةرهاظ ةصقانلا || 3 0 ١

 ىلصىنلان ءهمشلو د ىدوملاىدلاز ءميسشلاتءوعونلا اذهناءمعلا مظنيلو مرمضفف ّ 0 ت1 بدل
 هقمثرب سيلف هانأ 1

 مئااوقفةبسانم عمست « ماديدبف ىربيدوملازتلا 2 ْ ريمأ سه أاذا قو || سدلو ملسوهيلعمللا | نإ 0
 هبطاخ نا لاق هذكلو ةسنةظفالاو ب اودع هانا تلك رددلا كلا حل

 خجلا ظنلو مل 1 ظفل ٠ نءةيسانم ععستملأ ملسو هءاعهللا ىلصىثلاىدانان هىرعدوحلارتلأ

 : أريدق ضوماذا لالا الو

 اسلسااذا د_.ءلاالو

 اءاوكلاواذا يزراو كلاالو

 | ةيلحو ةررم هو لك
 رمالا هن

 هنو“ :عمةمتاذمالو ةفافو نز واهية ىنا ةمظفا ةمسا د هدق س دلهي ع وضوملا نيدلازع ٍ

 هماعهلز | ىلص ىبذل انع هعشلوق | ىءعيدبتند و هيساساعهمالكح متو ىءءاهيفادا || ١

 2 ردم : سامو
 7 : هكا ر-ذعال نأ

 ش طاسب نم ىنكحو الو

 ١ ىلءىتاغثدقز كل

 ىنلب و مثلا فارطأ غر
 معارالو مولا تام

 مرتحم لك نعرهاظدلحو « هساندهزلاورفاوهاعف
 ةماتلا ةيظفالاوةب ون#ملا ةيسانملا نيب لبو هملع هنن | ىلصهحو دم كريب همق تعجب تببل ا اذه
 رهاظوثرفاإوو ةفئاقوانزوهلح هيمان هلعىلوقف ة.ةةةااونزولا ىلع "هلة-كملا

 تمقمنإلالا 1 مىناثاارطتلا لو أ ىاهيتأدّم ادي ونعملاة .سانملاو ةمقاقوانز و
 وهىذلا مارتبالاركحذو م1 انيبذي ونعمل ةيسانملا تاس مرت لكن عمل اوقي الك

 اونرةةلوفءال ىبحم سانا العول لوقي ناكمهناتومأملان عل. هناف ةفاقلا نيكيق عم تذلا|]
 شوت
 حدملا ادهيؤحالسو هءلع هنا ىلص ىلا ن كساوا ندعي ةيونعملا ةبسا.ل | ىف ممذهو معارج "ىلا |[! ع 0 :

 تافصااهذهبىلوأ او

 « (عيشوتلارك ذ)
 + (مذلاو دهعلانيدتالا هلع ل تءهشناف ضرالا ةئملدعلا عّشوو) * 5

 حمس
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 ملعلاو تاء ءأا نيد رطدق تنااه ه تصانهلا مالعأ بلقاب تلتف

 اد وهف تودع اهدنا 4 ىذا دل لاقط دوساو

 لحز نع كنغيام سعثل ةعلطى « لجلا فس ءثلاك اهتءلطو تلاق
 ئدطب غسالة ىومل اراك 5 0 نم ىدنءءامدرب اهتلأس

 ىد_ك ىلءتلاق ىذا !كاذدربأب ٠ تيه اذا اهتفطأ ق قيربتلاق

 ىلخ نزك عسمساتلاقو 7 نرسم ىةقرغو

 لدابلا نم قوخاف قيرغلاانأ3 « ىلمأ اب تددان اللب فت لا
 م

 ريتا نهد كثف ظعلاا ص راحو « رغثلا ف تضموانا قرباهقا

 ركلات دارولل تال_.ملاكلت » تبذعاذاىنرك ذاو تانثلابفق

 :اق * ىنلخ مسنلا للع لسراو

 للعلاب ماسجالا تحصامعرو ه ىلبقارفاا |. مصصت سنع
 هزم

 قلتفدحلامافادقهة.س « قاكىأر امل اهتلقم نانا
 ىغشىوقدمقوءدنع نك « تءمئاش+لاوارهقىفمساابتذ

 ناسنالاعف اذه تاقو *« نافوط عومدلاو هتيدان

 لع نمناسنالا قاخىللاةذ « لازالب ىل_تقى ل_هع مالا
 نءءاندر وأا_عاهماّتْخ ن_سحوذب ونعملا ةيسانلانمهمفاك اع انجرخو حرمشلالاطدقو
 ةيظذالاةيسانملامأو مئوملا اذهنمهتدرو أ ىذلاتيبلاو ىناوريقلا قمسئرنبا مالك
 ةمانرت ٌءوةنأت نب مذ ىلع ىهو تابزتمتاه_طكب نابت الا ى-هف ةب وعملا ة-.ةر نود ىهو

 دهاوشنخ ةافةءري_غةنو زومةصقانلاو ةافقمنازتالا عمتاملكلا نوكتنأ ةماتلاف
 كلناو نوذ<عكيرةم-ه:تناام نو هرطسيامو ل-ةلاو َن ىلاعثو هناص_سالوق ةماثلا

 هلل ةقاوخ ةسفيرشلا هنسااىف ةسماتلا دهاوشنمو نونمريغ ارحال

 نم همانل اهلا تاماكب اك ذنعا مالا امهملع نيذ_.سحلا هنىق :رزناكحا ممل سرهيلع

 سادقلا ى مو ةلممالسلا سلع -ةءإو هسمالزيءلك نمو ههاعو ناطء_لك

 نب سب مات ا لوق ةماتلاو ةسقانلانشسانملا ”هل-ةمأ نمو ةيظفالا ةم_سانملا ناكسأ

 ىعسصا 0 ريب 4

 سوا
 لباوذكل:ناالاطاناانق ٠ سناوأاناهنأالا سول اهم

 ريغ ةيسسانم لياوذو سناوأو طالاو سح .ولانيوو ةمان ةم_سانم امقواهمنيي بسانف

 ابين ءلا مضت |اسا ةمسسأ هات وس ,لضفأ نمتببل اذه عبصالا ىأ نب نيدلا كز لاق ةمأن

 ىظفالا قامطلاوءانث:_سالاوذاوا لاو ةادآريغب همبشنلانييسانمل عم هب ناف نس باها نم

 هوق ىف هدشتلاامأو تفرعد و هرفي _نلامأتن حتتلاو ىمملاممانفلا فالستتاو

 امأو هيد شمل نمه.شلا برق ىلع ءلدمل5 ادالا زر ا:ةحكحرو اهكردقتلا د افانقو انه

 ٍَح قل
 م 1

 رمالانءهلدروو ١ ارشبالا

 33 #هضأو اد

 هل ري ظثال هنا فا رع

 فمسإ د كلذ ىلع كهنششنس

 زذنو اهد-_ثءو ةلو 9
 لحل اهديؤمو ةلودلا

 0 ] ملا

 رمان هنامالا

الا ى الا ١
اهللافرادتس

 ه صه 

 كزراراتا 2 هرج 0 0

 هذام
 30 هدهتناك اذا

 تاو معا

 ريمالالاوب

 هاداعنا

 ه- تقاضدتو

 اوملاذا«ذعىر

 وو عم تصذأم

 5 هفطدلناو
 2 ب

 *ةيءاسعناوهو لعمي
 ل

 روياف همانأ ضر. نإو

يغيالاهططمناوهو
 كيور

 ىدعتدق فضسأ| ل

 ىلا نوملاو فئطسلا بار

 ثوذمحل اوةقادلا ثيدح

 ىلا ةعلولا ىجنواعتو

 تاحصالوورواو ةعامرلا

 با را ةطفاىلا ريالا
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  7ذهرأو در 1 اهديدلاا

 هرَغيلعءاوطوا هدعل

 اذا فضلا انهى 0

 طارشضل ا
 را 0

 ىداا ثادالا تا هئاغي
 ىذلانائيلاو هنا ز قر

 وصضامهبسكم هنا سنثا

 سخرسامتسكالو ب |
 اهو هيرغلاتتنالو دال

 ةرضلاهذهتنهيماالو ارزخ
 لىعم أاههو ا

 دعيلظفاءاكلذو  ىناور 5
 كإ:و ادن هر 0

 ارز اهرب رصي /ةبد

 اخد اورتن 1

 مانالا انتدازامو ارشع
 ىاءالاالو ا

 ىوحرملارقملا ا, حدتم|ةدمصقمظنو هحودصو هقوبغ موتا قمحرلان لوح « هك ريض

 ىلعحدمللاهداشنا ليقاهضرعوةب وملاةثي شل ادكلمل!لفاكى درعسالا نوغرأ قيكشلا
 1 هم لوي تدب .ىلاععي دملا ىف اهئم ىهتافهبلاراشملاهمخا

 ىمع ًاءذهىفوهفءارامىوس « ىربن كر ومالاريب دمي ريبخ
 ريبخ عضوم هب ونعملا ةيسسامملا لجالل اوة:نأ بح ن يدا !ءالعةاضقلا ىضاف انضش لاف
 ىنتملا ي دطلاى ا لوقةيوذعملا "لثمالا نساحت نماو دع دقو ريصد

 لبوهردصىف ل٠ :لاناكءادغ « هرعبأنمملا حوم حم اس ىلع

 ىذلاو ٠ اجالمه,تيبلاراصانوةعمايسا:”ليولاو جوملا تظفاو ة-امسلا ةظذانمب ناف
 ىلاو ريقلا قمشر نبال اوقبابلا اذهىفرصانالاهشعسانلادقع |||:

 ميدقذنمرونألاربسلان هما ادنلا ىفهاّس و رامىوقأو محا

 :رمالادوج نعرصلا نع « امملانعءلو.دا!!ميورتثيداحا

 || ىفو هناف ه اوما ةمسانملا ىف هتعم# ءرهش نسح أ اذه عمبصالا ف نب نيدلا كر لاق

 بسانو هروث املاربملاوةباورلاوةَوَعلاو علا نيب لوألا تدمل|ىفيسانواهقحة م. انملا
 ثم نم ةئعتعلا بترك عماذ- هر ةنعتملا وهب اورلاو ثيداحالانيد ىلاثااتسأا ىف

 لوم_سلانال ثيداحالا دن_سىف عقباك لقأ نعارخاو رباكحص نع ارغاسصت ءاجاجلا
 حودمملا دو-و عرفلا ةلزغم رحل ا لزنمن هل_صا ارا عرفاسحلا كلذ كو هل_صا ٠ ملا عرف

 نبات جاز ىنالوقأهبايلا اذ_هىف تاناغلا ةباغاذهو حدملا ىف ةسغلا مال ل_همال ا ةلزغم

 هذ_هىلا «عمتاخداأ دقعتاا عنا ومتاطداو بكحانللا انهىناو ريقلاقمشر

 ىباضَقلا نبا ةاضقلا ىضاقانالومالواهسمل اراثملا 0 كاذامو تااطملا

 ائساهم نع تءفرةبوذعملاهنامسانمنال 5 بايلااذ_ هيف ةفش ها صلخم تب مشومب ىنذملا

 وهو و باحغا
 هدرومبمطانم مح ىةر نع « هدئسعىل ىورت فااوسلا م-قر

 هد عممايااقنلا كاذؤرب نع «* تءدحاام لسقىل ىو ردق اهرغنو

 د:-سمبيذعلاثيدتسىورب 5 ذريملا و عىدما قفارلاو 03

 ىلعةاضقلا ىذاهان د سقوذنع «* ل_ءلاودهشلا قاذمنعافدأا نع

 ةد ولعملا هتامسانمو تييلااذ_هنساحم فصوىلادارطت_ىالا نع ملقلا نانع تسحدقو

 رمعلا ى دايم ةسو رحما ةامح هّهظن حش ءوملا اذ هو لماد ةماق اىلا حا ريغ هناد ربناق

 ةثامناوةرمدعس+-5:-ةيدب وملاةءرمشلا باوبالا ىلا تيلطاسإو ةضغةبسشل | ني> ارو
 نوحهلي رصمل_هأوا ندم هدجو روك للا عيراتلا ىف ةيرصملا ارابدلا ىلا تاصوو
 ةسئر فرعتو رصع هربركةولصل أمه هانه تدثأ نا ىلعنيهتف اريك هنمحلابو هب
 توما لْزَع نهدي وعملا ةمسانملاعون ىلءالاثمهندروا ىذلا صلخملاّس لسجاله.فاوق

 رركحذلملا
 ماللروشنا اهلءااكرهشااو « ملسىذياموب اهتماقي تسام

2 



 عمال

 ىلإ !نيدلا ىنص خيشلا ةيعيدب تيبف هعضومىفكلذ نيو نامعلا كلذكو ةبعيدبلا
 ملا هلل ءابنمنيو * هب”لعلاهقا مسقننم نبك

 خاتم لكالوقب اريثكو ى ا ةسسيقالا ملم هنكلو قارشا هيف ىالكلا بهذملارونل سبل ىل| نيدلا ىصؤيشلا تي
 عاتملاب هلا ع كك 0 ىل_دىلا عبد مىف: مهلوقوهو ةيطرمما !ةسيقالا نم هنأ عبدي نامتلا توتا

 هعايندبذ مسفأ ا و هملعهّللا

 بدالالم-ىفالا نت ةنالو

 هدحو مادام بيدا هنكلو

 *دفعرضح اما مهوئم
 هرعشىرعشانانقتلا| 5

 ىمط لك باقتو راو مانالا لك 0 تاءئامركااب هفك طة لول

 نم مّد-ةئام ىلع اهءاولدّتسسا ممنافاماوجوول دعب ةءعقاولا "هله | ىهتدبلا اذهتيلو
 لوشننا تغلب املا !كلذذدكص نام ورلاب طبحمل_.و هملع هللا ىلصء فكنا وهو < مكحلا

 | مدق أنا نيعت د - ةورحلاب ةطم اه ا ىلع ع داو ل٠ ءاداذ_هو ىرلان مهم تو مانالا لكس

 فاطمش اا | قاب نااوهد_ا 0 طرفاو نيدلاز ع ميشلا تعب ىلع اذه ىك عي دب نب

 ةعئصاا قرط الا 1 ناىناثلاو ىطرسشلا سامقلا اودود_-اوعلطمىفعوذلا ادهةسجب اركان ايم_هلاتن وو

 < الذ قدك 2 نع ه.فلوقأ قعت دب تان وفيعضلا لرقلانالا ىالكللا يهذملا فكس ,0نيدل ازعزم 92

 0 1 0 هنكلاو | .وهنلعتتا لصيتلا
 ىرذع يا 2

 0 000 دأالو مثالا ىلعانزي_ تام نكترلول « هتشعبت !ىالكف ىهذمو
 نب بو 50 3

 تدامداشتو راثااو رئاس ىلءاهب تيت ةمالاه ذهن اول سو هملعهّلا ىلص ىبنلا معي ىف ىطرسشل | سايل | ذهلاد

 قب. .اازع جلا تو ل_ءادةماقاىلاهروهظد_ذع جحيم ىذلاراهنلا ن ل نوأ مالا
 نيام ةفاسم

 رجاوه راهلاو سر دا 3 ريالا هلوق هسعيدب

 اناو قرزأوهو رعسأاب /

 رد اناررقش أهو دوا

 تضم ولو متل هو

 لضافتي صقانو لواط

 ىلعاناو لما هث_ 2

 مهمالكنمىرعشب نيلوالا ع لرش * سني هللا مالك نم بهذع

 ا ىأدتاا مالك بهذ ع هنا لو هملع هلق | ىلص أل ا ن نءلوةيهلهظارفغ نيدلاز رمزي نا

 أ ةوت ةل_عاهللاو ىالكلا ىهذملا فةعطاقلا هت لعج هن اكو نلوالا عرش ا نآرذلا

 ا.دذ_ءمالكلالالوامالك بهذمال تييلاذهىرا لونيازالا مالك نمىام4هءالك ئنداكرمشدب

 ميلع ل ءىذلك قوفوهنرك ذامربغ

 (ةيسانملا نذر

 لي رمد لوطنأدذلا ( مرت لك نعر هاظواحو ه هبساندهزلاورذاوهلعف)

 ع 0 دفنا ملك لا ٌىدتين ا ىهذي ونعملاف ظاملالا ىف ةيتانمو ىفاءملا ىف ةبسانمنيبرمض ىلع ةيسائملا
 قرط . ا ىرياكتب ونعملاةمساناا ىعاعونلا اذهو ظفل نود ىعمهيسال اجهمالكم رع مم ىعع

 َّ َتافد بواقع 1 كا اسمىفنوُ نور قل نم م وامق ن ماكل ه 0 مهلد يلوا ىلاعت ةوقدنفززعلا بالا
 ٠ رع :رضو | اعرزدب جر ةزركلا ضرالاىلا ءاملا قو_انا اوربلوا نوعمسي الأ تان ال كلذف نا
 0 ىلا ”الارد_.مىىلاعتو هناهس هلوقىلار ظذاقنورمصس الفامهسفناو مهماعا هتملكأت

 النا اهد_ءهلاه دقو ةمعمس ةظءوا ا نالاو ريلوا لةيلو مهاد يلوا ةظعومال ىه

 ةظعوملا دم»لاقو 5 اوريلداةمث سها تظعومىتلا هب الارد ىف لاف فكر ظناو نوعي

 ناباسلا اذ_هىف فدطالا ى- ةئلانم انهءإ_ةئاام فرظانمو نو 0 قب
 هللار ون نذل نيدلا ءال_ءةاضقلا ىضاه امض اخى اضةلانب نيدلا داس ةاضّلا ىذاك



 ىدلكل ا!امهذملا

 رهدلاد_عاالو ئىرهدو

 رهطلازبعاالو بوكو
 كالضتال لئاشن هذه

 بقانلمو اهعبطق ىف

 3 ًاهعمج ع نه ىلد> اوال

 ءاوعديانأو ىلاطهعزب ره
 لعالاناقا هنأ. نعاو ى ا

 قعلانرثك أو ةالاو كل
 ءاباو يتعمد 8 ا

 دوجأ ىنكلدومل اةلك آلا

 ا لاما
 ىجأ ىئكل ةيادملا 0
 فخرا ىمحت وهو 2 1

 برشا ا ارقالاانمطتيالو

 وهو رزبلا برشا ىنكلا
 يعطصن الو هيلعا

 عاصمالا قير 51 1
 ا عاملافبغرمنكر

 وهلوقب ةرادث عاّتبملا 15

 لوقيةرانو عاتملافرسشأ

 ةرانو عاجل اءعاتلاو ءاأم

 لقو عباد :

 بلجلوقيةرانو عاملا

 ةصو عاشبملاطشنو عاتملا

 ها قسعاتملا لور د

 مالا لماشلا نبا عزل لماشلان عيبامنلا لماشاا فىدهجدمراركت

 قيعي دب تان و

 مركلا دئازلا نبا مركلاادئازلا نكتب مركلادئازلا فالس حدمتررك
 هيسائملادحاو اًنب نوك-:نا ىتمهيدبتب ونبدلاز ارعجشلا تءونيدلا ىئص نيش !تيداك

 اهعضوم ءاحدقف را ركل ا ىفةدح اوةدايزبازيمنبدلا صزحشلا تيبناكن او بك رتلا

 لبقأك عونا ةيعستىفةبروتلا

 لوانملادب نمايرثلا نبأو
 ةوالللا صةانهر رك«ناف نيالا زع يشلا تنب ىلءةرهاظ هنو الح تبر ركمنارهظي ىذلاو
 لعأىلاعتهللاو

 (يرستلا مئلاركذإ
 مالا ىلءانزيمتام نكست لول * هتثءبنأ الكف ىهذمو)

 رع سيليلا قأينأحالطصالا فوهو ظحاحلا ىلا هّم عت تيشريبك عون ىتالكل ا بهذم ا

 ات عن ملال نعمتي ةعطاق ةسهمدخ ىوءدلاطباو هاوعدةيح

 الذل ءااللاهزتعملا بانا ل .ةووةعطاقلا ةءلقعل |نيهاربلاب نيدلا ل اوصأتامثأ ع نع ةرابع

 سهذملا ىلع دشتي لو هرع- غل _ءاعئامهلعمدع رسيلو ىالكلا بهذملا ءانآرقلاف

 ىلاعت هلوق اهغاياو عونلا!ذهدهاو :ىفةلدالا عضو او نآرقاادهاو نم مظءارىالكلا
 ليادلا ماتو هلالج لج هين ا دسو ىلع عطاق ل ل دا ذل -ه اد اهقاالا ما اههيفناكول
 نواعتوللسو ه. اءهللا لص هلوقهنمو ه» هللا ريغة ها ؟امهيف سلفادسةتلاممنكللوقتنا

 ميكي راربثكحص عكعض مك كل لاين السلاللا ماتو اريثك ع ميكباو ال لق مكصضلإ ءأام

 مال تاوةالصلا هماعدست مالكو هللا مالكن منامطرع *ناسامةن اذ هفلءأاماولعت لذ الملق

 ىدل دنالا ل>ر 1١ نبكلاملوق ءثمو

 للملاالا تاع نكستمل * هلك الصوب لا نوكيول
 لدحالاالا هامْنكتَل ٠ هلك اريضبلانوكوأ
 للعلاالا ءاملا باطم 1 5 الءاملا لثك لولا اا

 ءاملا نك ةءاملا لعل صولا 36 هنأف ىهيةفسامق ثلاث او ىطرم *سا.ةنالوالا ناتيملاف

 ةيلحلاةسقالاامأو رجهلا ةرارسدعبالا باطتبال لش ملصولاف سطع دعنالا ب باطتسسال

 نملاقف ثنا نم 4لاقف ىب معو ءاشو دوق ما دابا نا ىورباما مرو ىلءاضوط هنم_سا دف

 76 : 1 فلدوب لاذ مع

 1 تاضةيادولا ل.س تكلسولو « اطقلا نمىدها مّوالا قرط
 هملا# ىحنا نا همف همزلا ىلج”ل مل دب ههحأف لا ملا تدجدي ادسهلا كَ مع ى مالا لاقف

 قرذعاو هريغ نم ب بانلا اذ_هىالالد عضوا ىطرمدلا سامّةلا نا ىرم_ءلو لالش

 م جدحالطصا ىلع 51 1 !هدهو اهماوو ول دعب ةعق او "هل هلاق بد .كرئااف لوءاوقوذلا

 تدب ثتمظن هقد رطا هذه ىلع و مكان هم دقن أم ىلع املدت سد "ءل_صتمكمط رشة م ل36
 ت9 6آءببسسبب77ب7بسلسل06777ل7070707070707070700770ططلا070 1 و

 ةيعيدملا



 نيدلازعشلا تدبو

 لا نمديدوتب ليها هجو هل ا ىلع ليها برلا نم لهجه
 قيعيدبتدبو

 ىمفب هديدرت زاد عيد || مط 0 ىفو عيدبلا ف مولا هلي هل ددلا ىدبأ

 اهقوم ن_سحاو منلا نم ديدرتب نيدل ازعزجشلا لوق ا ةوالحن ا لوقأ
 لعأهلاو ةيفاقلا فاهنوكل

 (راركتلاركذ)

 (مركللادئارلا نبا مركلا دئازلا ندع !مركلاا دارا فالح د ءتيرك )
 ظفالاتةدحاولا ةظفالا ماكملارر ك.نآوهرارك.دلا ناىلوق مدة:دقوانه رم مركللعبذملا

 وأراك:الاوأ كرا لرد !مذلاوأحدملاوأ فصولاد_ىك ًأتٌكلذيدارملاو هملاو

 نيلواهم ل وقكف مدلل هنم ءاسامامأذ ٠ ضارغالا نم ضرغاو ا داعبتسالاوأ ميوتلا

 بيكى نأ ة عير
 رارغاانيأنيأركملا .٠ اساكىلاورشن ار كملا

 زيزعلا دبعنب رع فريثك لوك ةحدملهنمءاحامامأو

 مظعأ غاهبمظعاوا يمظعأو 5 عيا ةقفصنماهب عرأت

 ما

 تانللا تادالااو جنب 8و 0 رالاعورالاو عبرصلا برص

 هلوذكو ٠ ةعراماااملاردأ اموةعراقلاامةءراقلاىلاعتهلوةكسف ل. 00 و
 نجرلاةروسىفىلا .هةهلوقرارك:وهذ زب وتلاوراكنالل +:مءاجامامأو « ةقالاامةقاملا

 ىلعاهر كن نم ءاهب تكسلالا انهم“ ال اددعامهل المس لد نج رلا ناف «نايذكنكيرءال [ىأبذ

 ءاحام امو« هلاهدب د_ّمب ساخلا نءهيلعمذملا ىدانآر كتم تكبباك عب وتلاو عبرقتلا لمبس

 ةناقفوهو بيستلا قهتءءاجاماماو ٠ نودعو ال تاهيهتابهيهىلاعت هلوةكفداعمتسالا هنم
 مهضعب ل |وةقفطالا

 لام للا كوري لي نأ ىسع « تعمه ىلا ليقدقو ناي

 لاحم لا #نهل تلقف هواسااتد-وق ق.قح قبقح

 ىضاقلا لوقهنمفطلأو

 هانعهمداز ىداعالا لوقئامو » مويعس ل -ضىاوللا لوقت اذام

 هاوهأو هاوها انا منممأ « ارقدصدقوا اوهأ ىف يغله»
 هدعب لاق ام ىلحا امو

 الا طق ىؤراخ ٠ هور لضفارحاةيربلابس>

 5 نع هيفلوقي تعيدبف حل انيدلا ضنا تييو

 ميشلارهاطلا نبا ميشلارهاطلا نهب ميشلارهاطلا نبا ميت ارهاطلا
 هتسعبدب ف ىلصوملا نيدإ ارعزيشلا تدبو» مهتءعيدب ف ع ونلااذهاومظنامناسمعلاو

 راركتلا

 اذ هلاف دعتو هاوس

 ناسارخ ماما مشي هيلا

 الو ناذمهنم نأ دو

 عجوو ءاغبلا نهى دش «ىجد

 ىرع امم ءاعسولا فهنم

 هلىلاسذ او ىهدقسلا اذه

 ثيدحلاىتقوىف هر ّوصتا ا
 قيرطفهرععاالو لزغلاو

 قوركذاالو لزهلاو دولا

 الو مونلاو ةظقملا لاح
 فنثو لملل اوراهنلا ىلصف
 لا قرط ىل_ع لاح لك

 نهتدسلو ىزراوخ هوه

 نعلو رءاشوشو مزراوغ وح

 هعرانا الو همّسو مظنلا هللا

 7 هعمتسإو فرضسو مشل
 كداكند ع موشومو

 ادهعزرن أالو ذاصُمو مولا

 م>راالو ناعتدو 0

 برشاالو ىرجو محرلا اذه

 سصرلاعمساالو "انو رجلتا
 رهلا نسحأالو ىدوعو

 رهسقأ ١ بعلا الو ىدرنو

 ردطاذخ [الو ناذيشكو



 سانلاة بين ريال

 رثألاجرلاءام لة

 نسانلاو لاخلا لدا
0 

 مهق ءاناكم وللا لهأو: 2

 مسسلا ف مسريملا منو موخلا

 دمرلانو.عا] حقت سمشلاو

 هنادي يا

 ند هنا دعا ىلع ى 9 ه.فاكو

 تلو هئادوا:لقنتي

 0 هئافادصا ضر 2

 2 هنا .ذىلعر اغيال
 2 نم هناسن نع عطني

 ىء قب فيكو هثادجوب

 هدمعل
 ما نم هراحةمرح

 يدرفل ارك ذى امم مث هراد

 مياعو جونزلا ىلعريص نم
 عيطتسيزاو جولماازهر
 ل هج نم ةضانر ناسال
 ناو هضاخنروالا 4 فط

 نم ةباصا لوققلا فىمطب

 ةياثهعوذ لاو ريد لوس

 هسنخل لوقلا نسكن ]و

 نو هسفنل لعفل اءاسأن م

 تدب رهعيمل هاوأمنرخ

 ديدرتلا

 مهلاوبايلالا ىو د لاجرلا ىرم» 3 هلرساود بلا ةىرسا |لاجر عساف

 ريمغ«مف سدلو الهم عيدبلا عمال تةثك_ن هدف سدلذا اه سكملا نم صلتع )ناممعلا تب

 هتيعر ديف ىلصوملانيدلاز .- عتبات ولاا نن .وىرمسلا لاحر

 مقمسللد دبتلاعمباوصلا س كع هب عدو غ +مافريهلالاقملاةملاربخ

 ررقملا طرشا| ىلع هتيمستو ىيد.لا عوناامظتنمدوصقلا عونلا اذهىفَق أ نيدلاز ءزشلا

 هلبق ىذلا حيدملا تدس قلعت ىندأدل سداو لهو هيلعهللا بص ىلا حيدم نم هياكل

 و
 لفعل ابا ىرولا فوردقف « هلكمشاو هئساحم تت

 ملسو هرلعهللا لص هنلان ءتبلااًدهدعب لاق هنأ ادهن نءبعأو

 مثلا ديدرتب ليجلا ه>وقلا ىلعل جلا برلان ملمجلاهل

 عضاومىفالا هعم تمص اامامئأف طغأ || ذه ىلعةد.صقةلاهذهىف ىوبنلا هعدملاغو

 ىلا دنقسي ةهجىل ارذ لهاك ل نا لكمول ملا طرمشلا ىلع عونلااةيعس 3 لئن ارهاظا و ةللق
 ىلعريعملا دوعىلعاواكم ان تسحاو حردملا نماسنج ان وكين أ داكن ايمعلا تدب ءابكر
 هيلعهللا ىل_صىنل | نءىلوقودو ىمهددب تدب و ملسو هيلع هللا ل ص ىنااودو حودمملا
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 ىعع هنعرافكلان مفرط س كمان * هيو رنيعلا لاك لكلا نع

 صحاب تدب ه تتامنكمم د رس هما اد وه لورق

 ملعأ هللاو نساحنا

 (ديدرتلا اركذ)

 (ىوعشب هديدرتالح عيدملا مل 0 قوعيدبلا فدولاهلعيدملا ىدبأ)

 هلوةكرخ [ىمععاهقلعي واهن.هيهضاهددرب مث دحاو تدبىف ةظفارعاثلاقاعين اوهذيدرتلا
 اذهىلع اودهش:ساونوزئافا مهةنللا باك ةنلا باحصأو رانا باحصأ ىوتبالىلاعت
 ساونى أل وة؛مظنلانمعوذلا

 ءارسهت_صرتخجاهمول ٠ اهتءاس نازحالا لزنتالءارفص

 برق عدلا عاونأ نيب و امهننالو يهأرببك ا ك2 سازاركسا اوديدرتا نا هلوقأ ىذلاو

 قا نكمل او عيدي ىفامها تضرعتام ةضراعملا الولو كلذ نعاههردق طاطخنالةم_سنالو

 د.قتالو تيبلا فر ركن ىتلا ةظفالا ن أو هو قارم "| ضعت 4 .ةافرف امس. عيصالا أن ينيدلا

 ىبعمدمفت هتنيىؤوظانلا اهددرب ىلا ة-ظفللاو راركتلا ىضشوالانيعةتاقلا لب ادناز عم

 راركتلا ىلع اهبزيع دن ص ضن ديدرتالرامصريدهتلا اد_هىلعوديدرتا | ىهىلو الا عمري -غ

 تبف ديدرتلا نعاعونلا اذهتامعيد بلا باص أ ىظن قد رطلا اذ_هىلعو اهراعش ىلع و
 هتمعب دي ىف ىلا نيدلا "ىصشلا

 م "الا عفاش ارث مالسلاراد « قو مالسا اهنا ن ممالساا هل

 عونلا اذ هاومظ. 0ناسمعلاو ا هكارتثالوخ ”الاريفغب عضوم لكى ةقاعتم السلا ةظفأ
 دو كم حك ع ع حمم حو يو ع ع وج مص وو جه ويجمع ور هيعع حمم

 تبو



 نود

 بحت نمبر د « تدءعر هدلا هل سم

 بأم اهأذد الول * تذجام ىبُمالول

 ىدحملو ه رحلارصق عم عونل اذ هقرودلا رم عم“ نيدلا لاجب خد ارص- ام قيل امرنا

 وو هلاجز أ علاطمن م اطم ىف ىوحلالآ همن ىلعنيدلاع العزيشلا لوفاضبأ

 عساطقو دياوعو 5 لاصولاىفدوعىح

 ءالعتاضقلا ىذاف ىضْش وخان يدلادانعتاضةلا ىذاف ةعركلاه-سغنل هظفانمىفدشناو
 اذه ه:سغ لئاقمزا عاطمرظام اعاطم هناوضرو هّدجحر سلامه دمعت ىباّضَقاا نيانيدلا

 وهوبايلا
 كاع لدعاهمق »* تروح نااموب تاق

 نآودو او: هماقذص ظافاالا سكع يأ عوناا | له عيصالا يلا ,نيالا ك زعل دازو

 هريغا ىلا« نهرعاشلا سكءام لا: «سكعيفهريغاو أ هسفنل عملا رعاشا !ىأي

 كوالا لاق

0 

 اولعول مز ناكوىنأتلا عم ه مهره سانلا ضء؛تافامبر و

 هياصعأ لعىئمملااذ 1 « رثاسلا لثملاىف سانلالوقمدةثدقو

 اديصدسالا صمتي وهو هئفد 01 ىدان بحلا هل .ةءاديوسفف تاقو

 ادباوسلا لاحر نءمو.لااناف »* لاجراديوسلا ىفاماولوقنال

 مهضعلوقهسفن ىعمرعاشلا سكعوهو ىناثلا مسقلا نمو

 اب زكه>و نس>ردالناك ه هو>و نس-نازردلااذاو

 ءامام_ فطلتو رعاشلا لوقل مو
 نسا ههجوىلاهم تةءتدقو « نفكفرعشلا بابن ءادغدقاه
 فرص نيح هنع ضرعأ ترمصذ و هرم وأ نيسح ىف ىع ضرع ناكو

 هنابثنيانيدلا لاعب يشلا لوقهنمفرظأو

 ىهولواحدع:نم هارأو * لاوس ىدي ىوقؤبدصو

 ىمذخأب ماسلا ل شم ءناص + + ةسدخلا0 اع بلا لثمناك

 مزيشلاتبو ىناءملاو ظافاالا سكع نمبا.لااذ_هىفهتدرواام ىفلا
 سولت لمعلا «هلوقزهو ظافلالا سكع ىلع بالا !ذه ىف دهام هتمعيدب

 ىعريص# ءلا بره افواريدنا دغ « همافم ىعالافيئادقلا ىدبأ

 نمهّب لل نكلو دوك ذملاعونلا مظتن ءضرغلاببابل ا !اذه فق أ نيدلا ى ىنممذلا

 ناممعلا تنبو ررشملا طرم ثلا ىلع عونا | ةيمستب هفلك :مدع عماذه د اة ضعد

 ىف ىل-1انيدالا ىنص

 ك0 وأ

 تاكتاف 0 ةئانار ل

 8 هاو 00
 ةرظانم سلا ا

 0 ةرظان نيعل او

 داعمم ىلءىب موهو 0

 كلذررحا او و دار كلانا

 ا ةصسن نم ناكلا

 هز اوخة فهن ءءالتساو

 امئلاضرعهسفنل رت ارئاخ
 اعركرلخالا امهجاراعالو

 3و اهيرح هنم حابقساو
 حايمر ميز نعءالا هياكميفصت

 حاتم ميداو يروم

 همقداغ أ نءاذكو و هعدأوهو

 ثاساهئمىلغا ةييرلا فس

 هناحم ن نا ةسغلا

 ىراو نمو هنأ ا

 لغتشا 5

 تاند 011 ند ١
 ةريدغلا هناسأ ىف هكلتل

 هريغةم هردل ارك ذب بادي م

 فدالزني "اهم !او ىمدلاو

 ناكر يقفل وااو ةيقر

 ريديالهتسانءاغ ءااق ةيلح ىف

 همقب : ىخبلاو ساما نع



 احدم كلذرتةانا تايم
 تلطأ ارم 0 ث هللا ريعأو

 باكلا تما 1 ىلا لق

 باك ىزراوغلا درو هل>ال
 را بنح ىلع هيفباقلن

 نا

 مكحلالوقنموهنياو هلاةءامموفتالإر وفل ا ىلع هلاقف مهذيام لوقيالم هدا ضعه
 لاه ىذلا ميكحلا مالك موهنبأو هىعاع نمل أس المل لاقذ كلِ نمعنم مهل لمق ىذلا

 خاب امو «رامارادبوحأر ا دلاراج ثي دا ىف درو هنا لمقو 10 كيلاذا

 رغم ”الىوربو « ريدا ففرسال لاق فرسلا فريخال « هلل .ةدقو انه لوس بن ا لوق

 بايلااذهقمظنلا ن هد.شرلا نور»نينموملا

 عيد مموغ ىرمسا ىعمدو # مهرارسال موتك ىناسا

 عومدىنكب/ىوهلاالواو * ىوهلاتقك ىومدالولذ
 وهو بارش لاو حاجزلا فصو ىف غلايدقو د :ايعْنِبابحاصل ا لوقانه عبديو

 مالا لك اشنفاهباشتف « رهلثا تقار و جاجزلا قر

 ا رغالو حد قاع كو حدقالو رج اغاطن
 0 دايو رككلارجن ارج ىلع ىلق و

 فرغت لعمال اراغن 2

 تارت ذي لاكلالارذأ
 ناك ايال غلا تاعوق ةصاخلا

 م-ءانئاملا تساتاقف

 فرعأ ىزر اوائاو

 لدعأةر هال اارامشالاو

 فدمأ ةرهاطلار اب“ الاو

 امو مكح أقام 6

 نادوعلاو اودهش انسى

 دازتسا ىتمو 2

 برقعلا تداع ناو اندز

 ءاشاداىدنعهلو اندع

 مدعت ناو .ءانو سام لك
 هخارفرطياد_ة كار

 امو هخامص صد اةذاو

 ىلا هسفّيقتر ةنطاللا

 «ةيقسامدهر قاما كا
 هممعطاو للسن 7

 اذه هلوةرةنأ امتي نيدلا لا هشلا فطانو

 دو دة ىرطلا ضْعلا سحرتلا نم # اهاو-ودرو قامطاىرتتسلا

 دود_خ نسهلام نودع كلو » نيعأ نيلعام دودخ كلف
 رعاشلا طبضالالوق باء اذهىف ةياغل ىلا نبمعلو

 هعجنمريغلاملالك ايو » هلك اريغلاملاعمسنق
 ههطقنمريغ بوثلا سليو 9 ه-الربغ بوثلاعطقيو

 ىدعسلا ةتامئْنبالوق ةمكملا فلم مو

 عفارلدجو ىشخام جرتالو * طباهكل دو حرام امرُسخافالا

 عنان دعشلا عمال ارئاضالو * 0

 بابلا اذهىفهلوق ىلا بدطأ اىلأمكح نمو

 هدحم ل ةنملائدلا ف لامالو هه هلاملةنملاندلا ف د الذ

 هلوقةغالءلاو نسا ىفهلثمو
 راععالا اهنودرشنتو ىوطت * ىل_هانم مانالل ىلا مالا نا

 راصقرورسلاعم نهلاو طو هع هلي وطمومهلا عمن هراصقف

 رءاشاالوة:قامطلاعونىلءاوده ساو

 ادوععمل ندم« راد_ةع * ب رحل اة وف نان دخلا ىر

 ادوسضسملا نهدو-وذدرو *« اضن دوسا!نهروعشدرذ

 قابطا!ليدبةوءرد_ماهزع ةةباطم سكعنمهمفامل وأو ةسقباطملا نم قحأ انه سكعلاو
 زيزعلا دبع نيدلا فرش شل لوقةباسغل ىلا اذه فرظ:_.بىذلا نمو رد _دااوزمتلا ىف

 ةامخوبش عت ىراصنالا

 اًيصعترا,يفانءا اوهأ ع بطن 0 هساكمر هدف ىرع تنذأ

 انمعستو ارسشعاهتمهو ىتح 5 اهنقد مهل ادم نيرسشعو أ«سلا



 هتمهيديىف ىلا نيدلا نص هلا تب و ه عبصالا باني نيدلا ك زئيشلا

 , .ركلا ىذهللا ديعنبب !نلسرملا لأ ىنل اىداهلا قطسملادجم

 مساو هيٌةقثاللا تافصلاو لسو هيلع هللا ىلصحودمملا مسابت بلا اذهىف أن يدلل ىمشلا
 مهيدي ىف ناممعلا تءوهنأ

 مويصق زءفائمد.ع نيورع ه نعةبشسهللاديعدحناثروأدق

 صافلاخ همظانثاىروعأو ه فدسعتلاو فاكتلا ةناغفنامعلا تد نأ ةلوق أ ىذلا
 لو «.لعهللا ىل_صىبنلا نافاضيأو ماصسنالاوةلوهسلا قي رط ىلع ىشملا ىف عييدبلا ع اشم
 حلا هريغوهربدَمَملا اذه ىلوف تمبل |١ ذهىنرك ذهل سدلو اهلاكيةدمصقتل اهذ_هىف حودمملاوه

 هتيعيدي فنيدلازعزيشلاتءبو « ةداقعلا نمه.فام عمدي رتل
 مهدارطا ىف ماركو ر عنب ا هد ةسش هللا دمعنب ادت

 ناسا قالطانمىءلاردةلا اذهو تيلا اذهدنعتل وهلا ةياغ ف نامم_علا تنبنال اوقأ

 ىمعيدبتدد و «هيلعمالكلاىقرقلا
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 0 طا ىف ىنريخلوتمةلاوأ نيمالا نيب ذلا نب دهم

 هابأنال نيديبذلا دح وهو هبرارك ذو لسو هيلع هلأ لص حودمملامس اهسفاضيأت بلا اذه

 ا ةرمشعلا4 تلكاشلف ةرمشعاو راصاذ ا هدالواد_أ عبذ رددقن اك يال ادبع
 0 ةذيدلا تناكو كلذب ىدو نءلقأوهول: الا نم ةناسعما دوف هللا دبع ىلع تءقوف مسهتس

 هللا عسمطم مسالا ادهريسفتو ماللاهملعل.عمساءدجىلاةراشا تملا! ىفو ارم ع كلذ

 ةفي رشلا هثاعمأن م ةدودعملا فصلا همفو نيحبذلا نياانأ لبو هملعهقلا لس لاقو عيبرألا

 حجيدملا س حس نمهيىرو.ةيناقاا ىف 0 اوىلاعلا هماقع ةقناللاةفصلاو

 مشلا تدين تام اونيدلاز ارعجشل اتثدبو ناموعلا تدب ن نم قرأ هنأ ىنرهظيىذلاو ه

 لعأ هتلاونيدلا ىئنص

 (سكما ارك ذ)

 (ىمب هتعرافكلا نم فرط سكعان * هتيؤر نيعلا لاك لاكلا نيع)
 مالكلا نم ظفاعدقتحالطصالا فو ل,دبلاهلاقرو هلو أ ىلعئشلارخآدر ةغالا ف سكعلا
 ىمدقملاف هلامعتسا رثكوا مثملمعتءاامانهدارملا نكلو رك وجو ىلع عقدو هريخأتمت

 تناانم" ىلا جب رذعو لالا فراهتااهيوو راهلافلسألا ميو 0

 الاردمئاللاةمهلالاةردّةلا فرعشبو هقامطول هدزيقان# س كلا لا نمتسملاحرختو

 عون سكعلافرب دقن لكى لعو هتحاصفو هز اعاون رمل ةغالد 1 قلاذناةمظعنع

 د ليه سكع غسل || بّوصي مثاو ةيلاغلا عيدبلا عاونأ ن ”هفودام ىلا ة سلا ل

 لد ءاقلالوقك ههسكع ىلءر ةسموهف عيدا عاوأ كلسىف مظنة, همعل دب

 اوعز نوسف [ىوؤااف 5 ىوهلافنؤخ فأاوعز

 لجر.نارعاشلاداراولو عيدي اراعشب هلو سكعلا همعىلب زثةمكلأ :همق سل تييلا اذه

 لاهدقو ما نأ ن موظانا | اذ_هنبأوارع_سب اردةلكيذ زاكهل داو سا ىنءاشام ولم

 ١ ١ مدرب روم هلا جنح هم هتووتتو معروسوع بدات جامو سمر وسما بو هدا مو هس هس بدو سس بحسم
11 1 
 ماع

 ممل ناطليو ركزو
 بضكغرو ادمغم فلا

 هةعوهف ادعت
 كلدعو هفصك نب نيل مركملا

0 00 

. 4 
 0 هنأودوملق

 هس تعال هن :

 34 لاكلا ن تعفو /

 ميغلا نمتنداصو هملاعم

 قولا 8 امعدهاثر كه زل
 اناسنا ىممد_ق

 البحو

 اة

 ارعو اناطاي
 تسمم داو

 بقادقاد و

 هسا هيت
 كاىديو عا ردا
 ثا : 1
 و هدننم عرسأ 7 ا

 سكمل|



 و رع لالالا مسر ىلع

 ثومعو كاكا !ثامعاب

 طاسب توفاشوت >- لاجرلا
 قرشلا كل ال: .ةةصؤعلا|

 ضران عى, تكل بدك

 كوراوج ىلا ةمد_ا
 تافاز از زيها ةمعنلا

 مساز واحتو ماركوس
 تابقف مايقلاىلا ماظعالا
 قازرالا حاممم هانعنم

 هتمثقدلو قاف"لا انو

 ىديطافن باقعلا باتي

 ةلاضاهم.,ت دشن تاطاغمب
 ىلا ارج لهو لام“ الإ

 لازئالا لج نماهعدتناب
 نمتارطت لازئالا :

 ص“ ىلعدممعل ايش

 ماعلا هعسيالو 8 ل

 ما د 3 سنو

7 

 دئادشاا

 ان
 71ص صصص 00001 ا م يي لابب7ب7ب7آ7آ11

 فرط نعحرذتالو بترتلا ىلعد> اوت ىفهئانآن مهنكمأ نممساو حودهملا مسارعاشلا
 نأ عوالااذهن هدوصتملاث اف ادا رطادطا هنري ءان ف فسعتو أ تكس ىمو ةلوهسلا

 ةوقىلع لد كل ذكءاس ىتفهدارط !ىفءاملا ناب رك هدارطاودناب رجةلوهسىفمظانا ا مالك وكي
 عجب ى> هتمعي ديمظنأم نيدلا ئصزيشلا نا لوقلا مدقتدقو هفرصن ن سحو هنكسمتو رعاشلا

 درو ادق هتمعيدي حرش ىف هني أرو ةمه* ةرعلكاهةاروأ نم نب ن غلا اذه ىف اكن يعبسهدنع
 نكح نءمساو حودمملا ما ىلعاوديزبل ممل اف ةعاسملا ىلعةدابز همف ادد ىنعملا اذهل
 حودمملا سان عةرابعدارطالا نأ هتمعيدبح رمش ىف -ةننيدلا ىص سلا اوأ._ثهنانآن م

 هب : رعت ود هملادادزباهّتلسقو هدجوه أ

 درو أو ةسنج أ ظافلاب عاطقن اال 0 :ريغن م داو تدب ىكلذن وك. نا طرمشو

 مهضعب لوة كلذ ىلع

 ند منكم أ نم ءمساو هي ةقئالاا هتفصو هتينكو هب هلو

 رب ذولا ى مقلعلا نب د #2 رقعجوبأ نيدااديؤم

 هيةقثالل ًةمدلاو هنأ مساوحودمملا س او ةننكل او بقلل نيب ه.فهمظان عج تببلا اذ ِه

 تحس لاونملا اذه ىلءو +-رشىفهدرو أى ذل ادا ىف نيدلا فد :شلاهررةىذلاردةااوهو
 عسبصال ا ىلا نينيدلا "كك زىفني رخاتملا ضعب لوق هل هو« ةضر هلا لحال ىّمعددب تدب

 بطالاو ضير ةلابر ع.صالا يبأ نبا 7 زلا ميظعلا دمع

 حدملادرج لاصوهو هيهقثاللاةمدلاو هس أ مساو حو دمملا م /١لءاني لتشمل اذسح
 اظن انهاهدا ار مدع ب والا ناكوجهلا عب 1 ىلع لة ثم تاس ١ مظانلاه.ةعنكححاو

 هنانعتقلطاو مقلاة ةوهصتسك. راهف ةرظةءارسنكلو عسيصالل ىانب نيدلاكز و خيشلا ماقل

 هدعبلاق هناق

 بضغل اة _عاسهنمام_صعت #* هركص ذو جهلا ءْر

 ككل ىلا امو هيف تامام « ىمزاي قالطلاو زىإححا

 ىصوهو اك ا « هتلاخو هتخاو ها تكف

 يقم فلاسفاذهناكدق * اعدّتسم تننأ اعف تساو

 4 015 هل د ءتعو « هتدجو هما ىلأ كان

 بكرا ىلا اننيبام كذلا 4 ةعد ىللعه شب قفنو

 يروا ةرسساو حودمملا م ءا ىلع لوشملاعونلا اًذهدهاوشاماو

 رعاشلالوقامنذ

 ءانعلا لك _ءلع تمعأو ه #ةعت دعب ةاس مار نكي نم

 ءاسرنب لنبذاعم نكسب ى عنب رملاد_>ااهاف

 همدقتن ءىلععونا | اذهفرعاشلا اذهب رأدقاعبصالا ىلا نينيدلا ىكز زجسشل !لاق

 مالكست ىبهتنا كالخال ةلةعو كلر دتالةباعناكلا ىبرملا ةظفاب لهذا !نم هدي سولو

 ا
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 ١ امهو نيتاكن
 ىعسق قئلارب الوراخقلا مون « اهتد عن باب ىلاعملا ىنتبقاال
 مأنءدحملامْوتفاوقلانم « هلَقٌدم مزعل اءاطم شأنا
 مدثااو برعلاربخ حدماهنسي زب « .ةهعم ظافلالاة برعم لك نم

 مدقتدقوهسنني نيالا لاك لوقن ىلا نيدلا نص خيشلا نياو

 تا هوا اا ع هيهادمتدسن !قزرلا ىلاطان

 نرك,ثأأ اومزتلا تامءيدملا ماطنن ارق اردن دزه دمصق نع هن ىغم سل ةدب ردك نسل صلخلا اذه

 لةمنا.هعلا صاختو هدعبامعالو هل قام قلعت هل سل هدر د؟هعون بعاد هاشاهئم تدب لك

 اج همظانتأي ل ناة.ئاغلا هيهتتامو دير تل ملاصريغ هناف اضدأ ىلا نيدلا نص يس سلا صلخ

 وهوا ده ام نوكي نأ صيام تاه دبل باعت أ بهذم ىلعو هلبق

 مآنعرحلا اذهفاوريستلقذ « امظف بكر رلا اريل اني مع
 ام واو عوهو عدلا ع رصيل ال عسالاةعاربق او امعلااقوقمدقتدقو

 نوكست نأ كل رمد ناكعا
 هو كياها ىفهقالخا

 دو تنكح ما كيارىل
 قى هزاهدو توك نأ

 ما كرادف هنالغو كرازا|
 قنوكتنا ىدرتنك

 كدلعو هسا ارفا كلطن م

 هار كب ارو هبسامل

 كد_ذعام كادت تادح
 هلئا اركشاف ةدرعاا 6 ع ماكلا ي.طرثتاو حدم ا لرمشن او 5 مالاد.سمعو لْزن | ةسطد

 هم  ارازع 1 حردملا ىلا بدلا نمال حعبدملا ىلا لزغلا نسرعاسشلا صا خي نا هطرعش نم صامل نسحناف
 مها ىو 0

 0 هلع هنأق ركل ارك ذي ىغتسا هنكل ورك ذ ن ماغى نكي ليو هملع هلث ا ىلص< ىنلانافاضيأو

 هتعيدب ف نيدلازع ءنيشلا صاختو لو هيلع هلا ىلصىبنل ا مركن باك

 مهكهللاقاخ مركسصأ حدب #* ادغريظ علا ند نم صلختلا نس

 ح رصنلا ن وكي نا دصقا!لسوانهت يلا لوا فص اختل ن رك ذبح رص نيدإ از:

 ىعمىلا نعم نمل نا هنافةررقملا طورمشلا ىلعصلختلا نس < تأي لهنا عمن اثنا 0
 ذ هناباءالوأ ف لوقلامدقتدقو رخآ امالك أ دبتسا هن "اك امهنب قلعترم- غن مرخأ

 ارع ميشا ناف صلختأ | ن>ىف ظحاا نكي لواباضتق | ىت-لاوذملا اذه ىلع مسن اذا ع ونلا

 هصلذث لدق لاه نيدلا

 0 ا ىلا هلو) ىقامام الا ل

 نمد نب لمس بءطاا

 (سخرمم
 مشلا» ءامتب هللا لاطا ىناك |

 دحلاوملا سانا اوسخ سم

 ناكدقو نيلاعلابرهقت
 ةرضال اهذو. نء فدءيزشلا

 ااهذالفئالا اا ع مره نمو لفط نمو با. شلانم ه اوفاسيلوالاموقلا نمريظنلا عراو
 نكل نعال اوت ١ 2 هدعب لاق مث

 ن 'نامزلا اذه نم لاك مهاك هللا قاخمرك |حدمب « ادغميظعلا ىبنذ نم صلخضتلا ن--
 ىندأالو ةقالعلل.ةامزيب و صاخخلا ثدب ن اذ سدأو رخاامالك انعأدمتسا نيداازع ءزيشلا

 ىبعت ديثنإ و . ةيسامم

 ىرمدم ع نم راخلا صلختأ | ند 0 لزرْغف سمة همسق ا دغنمو

 هقدوف بان طالا نءةشنغفوهو تايعيدبلاات وس رعاشنا بدانم كدا تلا اذ دم

 (دارطالارك ذ)
 (مهدارطاىف 'ىبنري تلوم كلاوانيم الا نيصبذلا نيدحم)

 سا :ينأحالطصالا فو فقّؤريغنم ىرجاذا هريسغو ءاملادرطا رد_دصمةغللا ىف دارطالا

 ميل ىلا صاخو اهم فرعشلا

 دارطالا
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 « هتيرو ىفأى اهصلخترديردباناىلا «اهلازغأن و.ءالزاغمو « اهريغدت بيتا
 ناوبدب "اص ىنممالا ىوحرملاَردملا ىلا ةسورل اذا نما هب تدتكدم#صق نءىفوقدلث هر
 ةسورهلا ة ثمديش رشااءاشنالا

 انومسساقف ىلع موءالعاو م « اشلا سددارفا | ىيسالوزنا

 الع ازلا و روذلا قلك كهاذا 0 العلا ممسنلاب
 انلئاسلا اورهننال مكماع هللاو عومدلا لث 4 0

 انيضئافلا عم هبقاوضونتال #3 ارم عمدلا متر_مئاماذاو

 انومسسم انداعب ف ادغدق « مكافح ف.سوانضرذ ةمكمح

 انيمأ اهيلع ادغنم اولسو * م افودووءنلاشالاو

 نئيدلا قنذاضقاا ىضاقاند_سلا ةسورحملا سلب ارطن مام تا ةكح ر.مقندىلوق هل هو

 هقودغ موتخلا قمحرلان هل-عحو هد < رض هلظار ون ة#بوره ا ةامد ىف ا ىف نبا

 ه«حاومصو

 ه-بلعنشدقو هني“
 رسطملا نش دوعلانارس

 بك هلدقو د دولا

 رامتلا طذ سم ع نه راعقلا

 عقصيل ليل اةلرسامناو
 >وعتسو لبق زم عيصاك
 تاقثتو ةلاساةلافسا كإ
 دس الف ةلام لد كت

 اهاطعب ةيلالا ىلع يذلا

 "بملاي سئالو ةدعط

 هيهو ةمعتروةدءالرمب

 نيرصلا نيبام مادو
 لقما كلذ همح م

 هوو لشفلا كل يرمو

 هال ليسأل
 كلت هتدمعقو لسنا كلذ

 لوقلا كالذهلوقو لدالا

 تاكو لعفا١كلذيل_هفو

 كابل ام سدلأ اذام

 لكنا ىطعأ م

 5007 لوأامم
 هرهاظ ىلاراغن< كلام د
 كك ا :طان نع ىمعتو

 هند.عق نوكستنا كردعب

 كت نستتفو كنف

 ىرك ذىرولا ف مسمغلأوأو اايص * ممعت: اجى غم نكحاسانف
 ري_دلاكداعمكش ءىربص نكلو » هنو دوهعلأم لحم ىدو ىدوف

 رعبهأا ىلع اهآ تاق تدعي اإف + مدعب لبق كرعحد ىذخ أت نكدقو
 رثنلاب عم ادملا رج ىئقياست « هوشت ىمظن نا دممىف تاس ناو

 روحح» :ىلالاب تيدان قبرا #2 مكح دعب ماراذك ىمه”ى شو

 انهاهروديزربأ لو سانلا نمريثكى ءاهكفهبعسةيروتلا صلا# نأررقتو مدةّدق

 دحأةع ركلذاهفالهظفانمىدشناو سا.نلالا ةأطظ بلاطلا ن نءلوزيلالا ل ءاكص

 عدم ىلا لزغنماصاخشد لب ىفهقنا عمسف سناكمنب هللا لضخ ىروا ارسلان ع

 وهو ىو
 دسغأوةئئق ةداغا * ىندونوعماسلا دج من

 دج مانالاريخ حد »* ىدوءو َقته:ءتدعف

 نيدلا ؤص شلا صلختو ىوبشلا خدم ار ةثودب روةلاراعش ىدحن ار اا ءالس صاخنا اذه
 هتيعيديف ىلا

 مهلاوبرعلاريش حدماه' نب « ةقع ظافلالاةْ برعم لكن م
 طرمشلا ىلع ىناشا اهر طش ىلا لوالاهرطشن هابئوو دحاو تدب ترا نيالا وم مسملا

 0 نكجاون رخألارصانختد- ةعهماعهن ًاررةندةلاواملا اذهو فورعملا

 مدنا دقو ديرجتلا لئاصرب غدر هلدب نا سلخ ا فعمل عتا د ةقمعضة شو بنو نيدلا

 ىفالاهه-ةيباو<تأي/ هنأف اد ًادير مال للا .صريسغ هن اهدم_صق نم مقل اتدب ىلع لوقا

 تبل بقةراعتءالاتبو مّقلا تددب توي نارب د ةنلكسح ىلو ةراعت#الا تدب
 قاوذالا نيبو هشبرع صلو بدالاةوالط هصماخم ىلءريسميالو ةدئاف هيمي مملخلا

 فيعضااهصاخل اريصمل انهةراهةءالاّتدبو مسقلا تدب دزوا آتانيعتدقو د 3-3 ا.يمةيلسا |

 نداحص#و



 هّق#دّقل ىوهلا شعو تاق »+ امضهلمماقلار دمااولا#

 هفقانهنكارزلا.ةثأ « هلل سا. نم ميصلا لجو
 هقرو اعفارهشاىلا ادغغ « امد ندغلك ضورلا ىف سامو

 هقرمسلاب هنمهتغلا ذخأيو « هقمرب فيك ىظاا ىلا رظناو
 هقدح هلام هتلاو تاَقذ « هلباَقيام ىطظااو لسقف
 هقشر هيكل امهس هميشلا # هدم 0 نا هل تلق

 ه-ةلمىرح ىمدم بانتس « هقلمأ ت-ّزلتقاا نمت نخ

 تاةذامب صلخلا ىلا تاصونأ ىلا ةيروتا ا لعارشان لزآ لو
 هقنداقالا ةفخ نم ىلع « ابق لا او بيلا بانتآ :رط

 هقدص ىئتبأ تصاخت تح « مهلتلقن ىئتتتاغ اولاف

 ريهسلا ن مزيل عيربقم ه ريجهلا تالا نم في رط
 علطملا عب تلقو

 « ىبقريوجو ليز غد معب
 « احلا كح رتاىويدن
 د هسجو هلام عللا ىسيع

 * ىلعامس ه.كلمقم ءامح

 »* ىدعاةدسو ضو ر

 « ليكى عريع_كلا ليهسم
 « ريو ةريهظل ا ىف ردب
 0 مهمه سيوقا اهب وح

 « قسةءنم لفق هّمةمفس

 * ىحرادلزيوألا هريذ-ع

 * ىعممدى رك هديا ختم

 0 هلههجولا ريش د

 ا صد امون اال و نانا
 « ميوبىدنع ليهصو ريهش

 - ضيو رنءاريك“ىل مسن

 * 7 0 ىتعيمد ترثن

 « ىمم يظن عم هلمملاو كاظفا

 سي كهءفشل د وع "لضأذمكلريعش

 ىروج ىنامء>و ىق يمد

 ا
 ىري دب سبل هريؤ ىوسض
 ىريج ادغديدهنا نكلو
 ريسهز ىلا ميظنلا ىف بيسن
 ريس أتاح ومانركصزب

 ريصعلا ىفام هل كش لستم

 رق ُك ضدوم

 رشاد ال ل
 ريودسللو ليزالل قوت
 ريهنلا ىلعريهزرلا ىل_-أ اف

 ىريدص نعءفرصي سل دقت #*

 ريعملا "”ى كيعدس انا لاو

 ربه بسلا لم مريجم مون و

 ريطملا كس عسمدىلو تادف

 ريثنلا عم ميظن ذا ىلحأ ا

 ريكس 3 يع ف ريدم

14 

 نءىلوقهلممو بدالا لهأ ع نمرظنلا الهأ ىلع سالا ةدابز ص همفام نعال تصاخع ىتىلوق

 اهءعاطمىريوتا !نيدلا سة ثةاضَةلا ىضاف اهب تحد مةرغدمةدءصق

 ا ل ابااعىلادرطت سامو

 مأ ةدعرش ىحيربف
 دوع |ىتحهلوما ىناوسرب

 لةعأناطيشلاو :ا اردنم

 وأ ًااذهيهمل |سوسوب نأ نم

 ىلا انأو كلذ<ىدالّوب

 نعو تدروديمعلازيشلا

 دقو تددصم .وقلاءالؤه

 ثودو مهرادةمقوذاولعف
 نمءىصعءلف ترد قام

 نمد أ: ركصذت لعفلا
 ى هرصنلو ةردعمل وقلا

 رسوب هسم منو هىعأ ىلع
 هللا ءاش نا اهب ىنفرشإ
 (فارشال !كولجرفاو)
 تررسو ثكدعقرتههف

 هنركذامتههذو كيمالد

 فارشالا اند مام

 نطلا قدص» ناو هناو
 الهلا ىلء افارمشا نكي
 كنردالف كارئالاد-,
 لءفالالا مزمنال لحل

 ر دوهلاق هتءاش كامعنالو

 كءربالو لتفالالا نيزرال

 3 دامه ان ا

 لة-ىاو ىلع اذا طفلا

 العاذا بن :رالا ن روكنا م



 هك مولا
نسعتسنإو

 ه

 هما ذاقاو هساح دام نيد

 هباه-تعمضتاو ل

 سدو هنأاب ت ا ْ دل ع

 لكآلو 2 لآ

 درا ناظيمأ

0 

 ودل
 ىقةعادرلا

 سدأاالو هام

 انمؤملا َه ةسارف هذ -3ل68هو

 0 ةلطانامنأ

 كد ساما ةدسافامن الا

 اضرأو اهغشي ةمعئلا يي
 ََن «لقأالذ اهعر: نر ةنمال

 ذافنات :رطاخلاو ةعفدةيرق

 نيم ةلظنم حرم: 5

 ركست أ ًارظنملو نيةملارونلا
 0 مار ةكأمأ

 قكلهتةهادوا ىنكلت
 جيمتال رفوم لما اذه
 كاردقيما روعمقانعو ىلا

 هرذعاو عئطصااذاهر كغ

 عجودني تكول هاو

 23 خفاذا
 27”اعم ىظ-امريذاعإ

]5 

 لازغانأش رافالا اذفنا ه لالدلا رولا ىبنأب

 همر لاق مث

 لاش ما لوصت بدأ 95 ىردأ تسل همم هاذ مح

 لار_غااف:_صمانأرسقف * نفج لازغب انوصت تفئدص

 لايسعلا ةوال حبال # 8

 لاذملا متاصت .ءانا ثنو :و» ىلع ىمعمن
 ىل كر لوقا الو ىئان'رل ا

 لالا بارثئدتاىوربوو انوش تا لاى

 اهعلطمو عركمل نيدلا ف.سريمالا| ممحدعدمصق نم ىطارعقلا نيدل ا نه ,ربجشلال اوكهل مو

 ىعدنىلمل 11 » ىع رغم :رااكمةىارغ

 ١ هدعب لاقو 1

 مي نم ىمدري-غ ىلامم »ه ىعدصو ميجا ىلدو

 ميدقلادهعلا ىلعمهاتلقف * ىبد>نعلذا اوعلالأس كو

 م نع م-هريخت « عومد ىلو نولءاست معو

 لاق نأ ىلا ىناعملا هذهزيرب اري ”ىطارمقلا لزب لو

 ميقسفف ميس نم يق « ىجسجوهرظانو هدعوخ
 ميركم ودخو فل تا « ىدادو نءالذلاممرك

 هفكن ءىلءامسال لمةءاهكما بابو فوئاهقيرط طغاا اذ_هىلءةي روتاانصااخلا
 باوناىف ةيروةلاتريامىتلا ىماا نمو لهل سداو ةمفاحو )جرو رص نفل || ذه نم
 د.صتن هىلوق ةملاساهتو_ىلا تداعو فوغ! قيرطلا اذ_هتكلسّمكو ةمداخا توم
 باصالارعا ن مناكو دوه س«نبانوثمدفريجش!عاسشلا نبق دصنيدلا فرم اهب حدتما

 اهعلطم بادآلا ةفالسرمهعلا كلذ فانعم فر نءو

 .ىي

 هقرد ىلا ةدهما3 امفر يف قد تراك 1| ىف كن ة+ماهس

 دعيت لقو اهتتكسن كد ,ر ىف جفال 0 نا رذعوبااناةيفاقلا هذهركب و
 اهممعلطملا

 هقفالارخاربصلاوكملع « اهم ىتصو ىرعتقفنا

 هَقفَم هاوه ىف ايولق « رذخ نم سدعفالخ ندغ

 هقشمنموه3منءناعت « فلا هل ادةعاىف هماوق

 هع. حاططألالراف .
 هةلطا نم نكمل دو:-4هل 5 ترهظ هطرقب ن-س-ريمأ

 هقدطااهذ» ت'آاملاكو * هن ّرتلاصولا تان صاع

 هقددهدخداعىرن نكاأ + هو رباسق ريدنم ردب

وذ عه رغلابىاثمع
 هسسا
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 ىرهعسلا فرط ىامقزنمو * ىاثومدا نمف.دااناسأا

 "فرمثالا فر ْكاالاءف * باق لكحوف امة ناك

 اهبحدع د.هقنمهلوق فيقوملانب د نيدلا سم“ في رظلاب اش ١١ صلاة نم ىو

 صاخناىلا اه-سههّت ىف لزغتو اهازَغ ىف سمحت رهاظأا هللاد_.عنينيدلا تف ىذاقلا

 اهعاطم
 لعتلاهذالوئامةنسالا ىذما *» لتةعمتناام كنيعحرا

 هدعن لاقام ىل-امو

 لقءاهعسأو ىذاولافوملانم * رن اهساو ايانملا ىنيرينما
 لطب سراف ظالم لكصم ا.غ'اك «٠ برات ىذرملا كطاسلسأ لابام

 لسا مودنه بضقا,مود نم * سرح اهتودزءبثك اهنودنم

 للا امنأش نءامودو د-طنارج 30 مهرسصبت ب راسا فلز سشسع مو

 لْوَع مبشسااالارر :ناكه 5 ايرطمهفاطعا ىتولا ثيد- قي

 ل_هدنم عقئاارابغ نماهيدو « اهسبلب ءادوس ةرط ىذلكن م

 لورا ارهاظلا دمءنب اهو ّتءاذ د« ِك مايل كلن ممتس تءاض

 روهغبنب ىسومنيدل!لاج ريهال اهب حدع دمصق صا هنم ىئمعافر ازملا فمطة:تءلاطو

 اهماطم»
 رصقلاهقر ىسضلاب ىف ممحح تأعو و را هك ةحجام ىلقاتلقن

 لاف نأ ىلا ع ونلا اذه نم سئل همهتشت ام فطن رازالزبلو

 رعسلاو ضسلابتءتراق تن اوتنر « هلّقمو اد_ءسىظاا ىدقءاف.هو

 ركسف هنملزأل باضر فرو ٠ اهدي قءةثاا مل لعترمسج
 ردها نم تامأ دق ىدوع ىنال » اهتاظا نمرصسلا فاخأت ساو

 ىسوعهصاخت دعب لاقام ىل-أ امو

 رعى هيفك دوج ن مهسكرعلا # هندجوزمف نوع هرفاطسْن ا ىو

 رهدلا بون نءمانالاتدوسااذا « ةبآ مظعأ ءاضيسلاد_لانهل
 اهتيروو * دادولا صلاخن مبولقا ف عقوأ ى 5 ىتا نان نيدلا لامي ذيشلا صااخعز .و

 نيدلا حيان ةاَضَقلا ذاق محب دءصقن مهوق 0 دامجالا قدوةعلاةصالش نم مس

 اكلم
 ىساعلا ساملا يعيق ومو « ىجادلا ةّرطلا مالظقرحاو ١

 لاف نأىلاتابنل اذهةوال-رركيلزيإو

 حراهو داك الا ىل_ع3-+ حارس ٠ اذكنودف هيدخ نا حرسأ دق

 حارساو مال ادعب ىوهلا!فرط م. هتبحىف ضكراف لز#لا ملأو
 حجاتالردلاد_ها ودنالقلارذ-ُم ه هن_ءاحمىف لعحافرعشلا مسقو

 اوهعلطمدو# باه ثا نبنيدلا لاج ىذاةلا اهبحدعدمصق نم هلوقهلثمو

 اضر كاذامو ارش هتنذآ
 ند ةدازتسا نكلو ىو

 ىبون تراطأدقرونا'

 لضم. 0
 ثاريمالا ىلا ناي مشا

 هلءعلو

 دقو

0 

 ادعوهلبرضاال ادق

 مك اكن 1 0

 ىل تحد 22 7 9-95

 مالا مر ن*حيورملا

 61 نمكلذىرأ

 لغشدقفءرك ذىذلا أد :رلا
 رظتتااناو هذعمهملا اذ_ه

 سيلف ةعاسل اهذهىف لضم
 لطلا تقول لم

 (درمعلاخيشلاىلاهلوز

 ىلء ديمعلا يشل مركن 1

 ةمسعناا فرمدقيا 5

 ةمد للا ىف ترسمق ىنال

 و 0
 فترثعو ”هلباةملا نس

 سن لو وبدلا ل
 رهدلان الوق:ما وفعلا د



 بدا 1
 . ب>-ومنم ناكو

 ىولةمشحلاءارا ةمددللا

 مشلا لاقحار ةمعنلا

 كل سهلا نع 0

 لا 00 وك تءدح

 لا ا 016

 نفو ةقالاول الدالاو

 8 !با»و 4+ قر هآ

 ناآلا ئعمدقو هتقوع
 الا كاشو نم ءامملا طرد

0000 
 ىعقاجىذلامدعلا نم

 رهدلا نممقواو هلع
 هلها ىلا نجوا ىذلا
 ىلعتلاوناذا مم 0 نكل

نالاوهنرمشكتققو مو
 ت

 كرس طاسم اناو 3 05

 انج شي ريام باوملا
 تاع نا هل

 هللاءادن !لءفبتكم

 (يضاولا
 لج انس
 ناو فاو نعقاطي لف:

 ش ١
 ا 2#

 لاق نأىلاةممار غلاهنانايصتاساكر بديل اريالو

 الحدق نامز ىلا ناديا ع ولن مال_خام اق اها

 العشا ال عومدلا هردابت لول * ىوهلاهقركداكسجموسرو
 الساس ههاوردق يمد كدحوؤ* هتظفع و هش حت وك دّدأو

 الاذت انا نيدلاحال-صيبأي 5 اهناومارغلا فلاذةلاىوهأ

 صاخن ادهن لاقام ىل-أ امو
 الفا نا ضرفا | ىلمةتدراو 2 هحدأ ق.قرلا لزغلا, تدوم

 رصانلاةقرلخلا اممحدعد_هقنمهوق سن نينيدلا لاك ىذاقلا صا! نءاضز ا ينعي و
 اههلط ههلن ا نيدإ

 هرئاط يالا قون مرتدة ف هركاي ش علا نها كوي صركا
 هدعب لاق مث

 هرهازار م ىلعوفطت ضوراك + هنرى ىراردلا ىرجت لمالاو

 هراشب اينالا الق قلخت « هديىلء باخ مصلا بكوكو
 لاق ناىلا ةعرتملا ىناعملاهدهب بعالّ لزرلو

 هيضآرهدلا اذهأ هان تنأو « اُهَدْغم كلاطعاامكيامز نمذخ

 هرخازات حا عردؤكححا م 2-5 ىلهست ساكلاكر مءلاف

 هرئاع هللا نا كءذ ميظع « ارقَمش تاذاإ] | صرف ىلءعرسحاو

 ا ىتفباسحلا موو فلذخ رسلف

 اعدلطم امصق نم اوقتابوسوملا هداا# نه ىئبدتلو

 ىد:/ميناف.طلاف.ضلعا ه ىدوتتال قاوثاراناب
 لاقتن اىلا اهازغض اير ىفاعتار لزيلو

 ىدن حاف ارو نعءرت-ذاو ه لب اذ س دج رن نم اس اًزامن

 ىدءوماذكفىبررتغتال 5 الئاف هغد_صىوملا ماهو

 ىديذخ تء/ىموملاقذ « افولا تام هللا تاقذ
 رك دنع هنوقو هنكسمب ىنغت..:ىذلا صلخملا تىىفتادوسوملا تا.ةرشالا صلاخلان مهلوقو
 لاق

 تتفدقو ىمومايمتفلااياايلق « هيهاذمتدسناقزرلابلاطاا 00
 دمدصق نمد اوقاضيات انفرعشالا هدا اك نو

 ففعتو مرك" نيةدرب ف 5 انموح قانعلا فا دقو اني

 فرشالاك للا كنرهتاناد *« لفعكحايسصلا قلفادب تح
 دمصق نم هل اوقاض'تاءف ةرشالا هصا اذه نم دمتي و

 < 1لادرولل لوشلا عنك « اهئنجو نءانقلاايشدوُذي
 ”ىفو ىض نمر اذح لود 5 ق.عيةقطقا تراه دا

 كا ا ااا 777777 200232تب----

315 
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 ا ااا؟/7/تاا>فبفسسص بيبي( يبا

 اععلطمم ظءأأ كلل امم حدعةدمصقن ءهلوقءلءمو

 مدمس علك نك تقرافو * م كل تعنت

 هده»لاكام ىل-أامو
 مههمل اداسوو ارصاتاعاشو «٠ ىوهلاو بالا ةءاطفىديتتانو

 / اهنءلاكامعدباامو
 مهم لك لوةىدمءبذك.ذ 5 برع ح ربهذخر د تدعس

 ىولد_:ء ة-ىم حضوأب 5 ادياذا حايصلا هوام مسقأو

 مةمداؤف فرع اريص ] دذكحكص « لزنع ترمانم اوسدالو

 مسمءوض هقار طأ ىف قلعت 0 دكار دو.هبالاا ىلن ان امو

 هذغةبارغ ارعو ظافلالا هذهةقربقمسلا تايدقدمعسلا ىذاقأ ار رحأ دةاهللاو غاملا ناس

 هلوقبماهفالا ةلظال-و سواقأ !بلخ دقاو ىلاعملا

 مسمءوضهفارطاىفقلعت « دك ارأ دوعبالا ىلنانامو

 هديل اقام ىل-اامو « ملعاهقناو تاعرتخملا ن مهنظاو

 مسمر ا مل ىلقل ىهش * مسم مثل نع صا. هعادب تغقو

 مظنم عمدبالا هللاقي 2. اددم العث طق قرطربلو

 مظعملا حدعالالزغنعو « ةلارغنءىفوأ ىلقل_لو
 نيدلا ريصاريمال ا اهب حدعدمهقنمريهز نيدإ !ءاهم بحاصلوق ةعيدملا صلاملا نمو

 اهعلطم» ىطمالا

 اهريضرالا «تنضاهلاناق * اهريفش ءاشالا مون رف>اهل

 هدءعبلاقام فطلآ امو

 اهريساكغيالن أ اهتريسو *« اهضيصعداعبالن أ اهتداعا

 لاق ناىلا ةءمارغل اهب رطفامتا»لزرلو
 اهروزآ لب تماناذا ىلعا * ةيا.صاهيق فمطلاك اذانا اهو

 ةيعيدما!بلاوقلاب هرغا ىف هكمسو همقهم دة نم ىلعرهز نيدلاءاجب بحال اهيلق عملا اذه

 هدعب لاف مث « هناعرتخم نمهنظأو

 اهريشتعولضلا نيب اهنكسلو #2 اهران للا عمدقو مددغلا نم

 اهري_سالا قيبل ةءوره *« ةشاث-ىمقوشلامىيرغىخاقت
 اهريصنىفاو موريشبءادق 5 ىوهلا دباهنم هّمَوبا ىدلا تاو

 نحلا ىفال هو هني رو ةمشح هظافاأ ق.قراريهز يدل اهب ب>اصا | درعّسا صاخن | اذه
 اهعلطمزر زعلا ننئيدإاحالص هرمماخا ١كلملا اهيحدعدصق نءهلوق

 دالهمةدعوعهنمتعنقو * اللدّدف هناكع سما فرع

 هدعبلافامفرظأامو

 الوأدوءأ تاك دقاك ريش * ههحو فد ألو لوسرلا ىرأو

 ِس 09

 امتدوسدالا ىلا 0 الو

 نزعلاو هوز 5 عجوُدلا نم

 هدركملا هلا ا
 هةسقعو وس | عام ىناهوو

 هفطاوهلو 2

 جشاىلا اهم“ ا

 ( ىلعم ا
 بدذلا اركسنم بدالاءوس

 رئاكلا نءبذغلاركسو

 اهعسو : ةرفغملااهلاثت ىلا
 ةرض#< ىرحدقو ةرذهملا
 د-ةو ىرحام يشل
 ىناكساو اضعىد,تدتزأ
 ىرحام فوأ ناو ل

 ناكتاف اظ- دمارذعاان
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 دما ةلزأ تناك ىنهو « ادهعىئوهلا كرت تنك

 دمالا لالخ ضهد اهتاذ م اهلضالولنان_سد تاك 2
 نيدلار وف روصاملاابا اهبخد_ءد.صقنم هلو سقال_ةنب حصان ن مام ىناا صلال ا نمو 3 لالالا را
 ةب رصملارابدلا“ا مالا نيعادو# رهدلا فرعاذا اوال

 اد_.ءاوملااهاضاةنامددقب ه اهتبرب تداعول سعلا ىلعا 8 أوحا فصو 00
 اديدرت بلا عيدي هه“و ىد_اخىف نع مال باكر ادر رهدلامننالءراظثاذا م
 ادوةفممعتلاب اهبدهىوهلادو « ةرهاسث اف- أ نعموئا | ارعتاس ىهن تاو نان ىنامأ ادوادت,ألهلةفتقدصناف ٠ هل ديد للا نالام كدب افقو نال تطال
 ادممالللاو ىءوم فترك ْداَف « اهب رضت ءاز ولا ادعو ترد نامزلا ناو ىراوع
 لد ءالا لوط نعةياكمد هبلاق م ىل-اامو ناو دفلتسف تاطمناو
 ادوقثعءتةداصدةئايرثلا لك « هلواناسرساب مصلا باعثا 0 د-فناكف بصت
 لاق ناىلا مظنل ا اذه شم: "عمنا دوقعلا ذهل لرإو ىفاهنمأي ال نم ةنحلا,توشي
 ادو_سو امو رحم دمتاو الا « اهريأال ىفاوتلل امو ىلام هفجقاهمدعنالو هس:
 ادب ارملاالا مهتم لأ لو 5 ةعرتمحارلا سوكب م تركسسأ ل سدلةتلفانا تماتكلاو
 ادودومدوللاتد-وىفالوقد 5 دحأ ل هذ ادوةفمدوهلا تدعم توهسفتءلناو تون

 ادويروصتملافاد_هيىاشمع 6 ترطثام هقاو ال هلندجلا نمأن ع ةنا.هشلا مقاامو
 ةد_ءصق نمهلوقهلثمو درر وتاارا عشة :_سحةدانز عم. رق القنب هنن ارصن هال صلخملا اذه اهءقون :نوف.كفةنامالا
 اههلطمىرصحلابفو رع 1انيدلا ديد زيا !اهب حد لك ب قعو ةلظالكدعب

 دومناانامر هئءاوذاو * دود ا نمرانالاهورا همعطن أن, رغرهالاو هاما
 هدعب لافو 1 هب رش ن اهظو رابقلا
 دو ريااو قنات مسن ه عسمدتردب هيلع اول_و ءرملا تشي لف رارحالا
 ديضنلاعلطلا نمايفوهو « الا سيعل لمت اوسرغامو لقاعل ارسزما هلك [باناد
 دوعرلا باخ قريلا لملط « ثاماهنك !بوارمدم قس لضانفلااذهو تاق حال:
 دورولاىلا لءسالن كلو ه ديد ا.لاهل فىدراوم ةدادعلابرهاظن او هللامانث

 ديدسلا شلل ناكن ا من » اهتعدعيلا ديد سلا ىأرلا له السجادو هانطاندةثالملق
 ىضاقلاامي حدب دصق نمهلوق كلل انسنبهللا ةمهد علا ىذاقلا صان نمىبصبو || داطسلال ةمجلا قدرا
 اهيولساةيارغل لزغلا نومع ٌكارمشا نم صاع لو صلختلا نسم !ميف ىلا لضانناا داق مركلا ه-:ء هتكلو
 قضاانو-ْنضنممءارأ ٠ همقسىدعيلظفرطبتنض به دئاد-كادنعو
 اناىكلاو هسق مدعو « ىوهلا ل_ذف ٌملهج نيلذاعأت داقحالا

 ائ-الاتيوعاذاةلعاذام « اهتيأر مم سمثلاتيأر ىلا
 اندعملا يحرلا دبع نمت دس و ف# اهرغت نداعملاىك! نمتااسو

 صاخملا دهب لاه ام ىل-اامو

 انه نماذهنا قست اعف ه همالكوام در اردو>-ت ترص

 هلدمو



 باةعدو دصل اريغمه دنع لهف « ةبانج,هارهالاانلاملحأ
 لاق نأ ىلا ةّداملا.ذهتل اوهسفاراس زيإلو

 تاع دود لل 5 امتافنامزلا ىوكش نرثكنالتق

 باهدْنيرظان :للا دب نأ ىلا »* امحاد رهدلا فلضغاا لما ناك دقو

 ةفطللاةذينلا هذهانهه-:هتدر وأ كاذلفداليلا ءذهىفبب رغهمظن اضيأ ىناسرالاو

 ملمئافع ولا اذه نيرخأ:ااراعشا نع .مئاتنلا تامد- ةممدق أن أىلنآدقو ه لعاهتلاو

 باكر ةعق رلاهذه ف ىزييت

 ل-هف يدم هيز ررطد

 هللاءاشثا لإ ىنال_الا عسفرا ىذلا لضافا ا مهمضاق انهمدقملاو « هتراشسر اا اوه هقلاد سن حار

 « (اضيا هءااهلوز و مدا طئارشءاةيتساب مدعو + ةعانصلاهذ_هولم ىلع بجوملاهمكحذفنو هناضَقب

 ىعبتا دق خجشلا مداخ ةفيلخ اهبحدع د.صقنم هلوق ةيلضافلا هصااخ نك * ةعادجلا هتماما ل ىل_هف
 اهعاطمرمصعلا كإذ ف نيممطأغل ا هنأ | ىلت آوهلق د هةدمددلا

 ناك دقو هلانب ةجاملا ف 8
 موءلاازهريفو ىف هنذأتسا
 نذاق ديسسأا سا ىلع

 هنلهشو 3ع ركسأ اهن داع ىلع

 0 ةهنملا

 مئامسغلا ع ومدى مدتكذ ترح ه مئامجلا نينحوأ ىشلس ىرث

 ) هدب لاهم ىل_>- اامد)

 ملاعملا تاسراذ اهارأ لكف « اولسرت عوب رو أ عول_ذن لهو

 معا وناانودغلاب اموة(ميناكن او 5 ابصلا هلم حورقملا سفن اوعد

 مامن متا_ج دكامل اهيدا 5 مكملع مالساا ىل_جىف ترخات

 عنا اثرغفداصن ندد عذر مجاوسلاعومدلا ظافلايداعي « ىرظانا ائيدح الا اوعمست الذ
 20 ندو طاف نبل هحدمالا ارعشلا نع 5 هتلندت دس دار ذ ناف

 حح !عفثدنا قبو لأس ل
 مظنبو رفع ضوملا ءازا
 هرطمنا.س>الا ضوريىلا

 باج تلانانن أ ز رطيو

 ةديصق ن مةاحخ و.شعش ىراصنالازب زعلاد_عنيدلا ف رشوش ةمال_علا لوقدلثمو
 اهعلطم ملسو هءلعهتلا ىلصىغل | اهب حدعةملاد

 دّدبلا ىلمثنمهآو » درشملاىوننمءاليو
 لاه نأىلا ةمعي أ اهناعمتاحاش .وةشدق للا ظافاال ا هذهر وصخ ىلعرب ديل ريم و

 دب رعق هرج نمتركس « فرط ةوشن قدك ١
 دةءيداكبرمصحخ نيب « ىريصدّةع لحاقن ندغ

 د ىل-ع لدم عصا حاسشولا كلذ ىأر ن-ذ
 اهعاطمفسوبنيدلا حالصرصانلا كلا مب حدعديصق نم هلوقدلث هو

 هراثث_صتنو ةرات لصاو » هراجنللاهلا ةيرنمانا

 هرايهىفوج ف سدا نكلو « ىولس ىل_كامب ىناماعت
 لاف ناىلا هلزاغتقمقرلا لزغلا اذهنيعأ لزت)و

 هراسملا كل: حبرلاتلقف « اهينح ورلاترسخ دقاولاهو

 هرارشلان مب_هللاأش ناك ٠ه ىداٌؤونترسأةرطنرسيأب

 هراغنبدلاحالصئرتن_ثأ » ىلةلوقسضاهفرطكتن.و

 دالا كلل اهب حدةدمصق نههوق هلثمو
 دسالالذو ىظاازع ٠» اهتاقماي_ظم_كح ةمرظ

 تامح ىتحْئصو دةف نالذ

 افغشو هباد-و وهنلاافوش
 قف هأروهف اًرلغرف
 ثالاع مركلا ىلا ءاغمالا

 ا-باو هلو ىلاعث هللا“

 رد نعةئاهت هنأ !بنك

 كزر اولئاركإو ا
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 هد ىلءبرمضا نا روتر. ل

 اهيفلاق ةباعىلا قيس نأ ىلا ةيلخل ا هذهىفنانعل !قلطب ل زي لو
 عل ةلفهمامتل- طءاشوأ ه بكسنيافامطا ,هدعءاشنا

 ىعمدالضاوف نمي رشو فاك 0 ملهعونرل وب ذ ىف ىمسح لمت

 ىقتراوهام- مادرأ نأ تدمغف 0 تدصخ اقرايدلا ىف ل مالو

 مينقسملا اهئامو مبحرلا دبع 3 ىنب ىدنأن هدم ىعمدن كف 1

 رخ ا صاةغوهو هد لاهام ىلح امو
 عردالاةلوصوممهفاسأ ه هلو_طتوافت نك ءلناكو

 ىلا صلالا نمو هناوبددوجو ةزعو هرعشةيارغب ىلعلالا انهرامهم نسا نمرثك ألو
 رهولاف امكح ا ةقلا ردم ءارعشلا قفل وقدة لا اذهفدطساو نوكأ لصن

 ءاف_خىفةروزءاد_فان و ه« ءاقللذ_ةارت_سا تدعو

 1 هدعب لاقام ىلحأ امو

 ءالظ هلا تراسفلظلا اهبثاسنأن ب ترام

 ءابقرلانيعأ تاهييش لمللا م تارامتفاخغ

 ءائغالاب 00 0

 ءالضلا مهستءان و ه انلواذااهلانازح

 ءادتيالاب ءاحرلاهائام « اهنمسصأسلا»» اهتنالامدي

 لان أىلاةضفلا قئادل اهزهيفاعنادلزلو

 قاقدصأ ايداعأ تداعاو » ناغمل اناعم ىنتكسزرت
 ءاقصلاىف هنودءاملاو سمش.ل ا نيسعناك دقو ل رسمت قر

 ءانغلا ةناسمل اصح ىثنت ٠ ارمض> ىهو شعب ىدوهعدعب

 ءاوتسالا ف ىلولانهطخ ه٠ تافاأ امنئأك ىروماو

 ةلودلاديد_ءامبحدعةيثارةدمسدقن ه هلوقئالسلا | ذ_هىفةمظتنلا هصلا ره اوس نمو

 اهعلطمامئاشنا بتاكو ودق ؤلللا ل ره ئزاسالا ع زكلا دبع د

 رابخ ا "ىلا لمهان اذاه دعا اوراسامدعي تماقأ اموسرالس

 راتساناف-اللو اهيف يدهسلل انةماهلجن هقناعاحزرو

 لاق نأ ىلارينلا ىذالا اذهىفاردملزيوو
 رامص تءئامىلع ىداؤنالو « لقي ضا|اذهلكامتوسقأ

 راجلا ةلودا اديددس ث مح بلقل ايف « ةلزان مونلا ئم كيال الا

 باهثا بدلع ةمئاددمصق ن هدا |وقدي 5 ولا ف الس اه> زامىتلا فاصل هصلاخحم نمو

 ا ل

 نام د ناو ه بائع 5:مص فماذا

0 0 

 لجا
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 الامتنااميديرأامندلا نم ه ىف'اك ىل_-راهبتةصاوم

 الاف نهاريمالا مسا ناكف * دمعسات دصةمنلقف ناأ-

 عيردبلاقافتالاوةير وتلا لاق فدكسم العلا ا زسشلا ناف بئاجعلا نماضي أصلا اه
 نمنوريطتب و نسما مغالاب ثول“ اةاوحرباميرعلاو ا د.عسم_هلاف ىفريمالا مسا تاكو

 هلوقصلاخنا : نء حا نبال نسمه سامو مك

 ىر_علوط كل د_باح ىلا ه ىردتت دل لد ءامانالا

 ىرجتءامان نكت لف كءلع ماك تكسي نال
 ىئ رعد ثدأأب هم هلمح ومسسأمب 5 اذ هلك ىللةءاماا لا ةف

 رمش نب لضقللا ىأ ىلءَر 0 مير ستالو تالقو

 ىريص هب كلل اهحا نع قمذد . َْئش لاذو هارأ الو هارت

 الو عديأدصقملاا>_-هىف ى-عمتلعامتاس الامهذهدر وأ نيحر ماسلا لما باس لاه

 لثمهلنوكينأ هلمضفا! نم حا نب! ىكي و ظفالا اذه ىنعمنم ىلحأالو قرأالو بذعأ
 فصول قريثالا نبا بانطا نوداهلإكب تا-الاوصاخلاناىروعاو تلق ت تاسالاهذ- هم

 اذ_هىلا ىهتنااىلريبصلار رتب ىهسملا اك ىفعبصالاى أن يني لاك ز لاكن رتحاو

 هكردن الامىلا له:كناف بابلااذهىف حاج نب! ىف !تادواذا صلختلا نس ىنعاعوناا

 4 :مةدوهعملا همن رط ىلع هلوق كل 3 نك باملالا

 ىلاد_ةامهاواّتساةروشع *» ىلاهااسك اسممادان دقو

 ىلاهعجيديهعلانياايثدو «٠ ىسدم يجب ديمعلا نبالاك
 :ذا فنيات هو زي ران اج نكتب لوق ةقئافلا صلاملا نمو
 اهعلطم ديم نيةلو دل فمسريءالا اممحدتع ةيئا

 بعتلا نمأمثةحار ىلارعهاو « علل دلا ضءبكنامز نم به

 لاق نأ ىلا نها اذه ىلعام_ثامل زيملو
 بات باناوو سأ اك غولب 0 رظينم ني انيلعةاقسلا مست

 بهكىدب زمالام ا وقةنالس ه ردا ىلي اءالاذل وقامت" اتص

 بوي !نب بااطان اذ ام_سالا اهب حد ةمئاحةدمصق نم هلوق هل + مو

 ىااقالاب اهنع تطاوغ © ىتلاهابانث نماي
 حامسلا قدرا صملا بوب نبا سداسقملا طلغ

 اهل زغلل-ح ىف لفربل زر لو كلا ارفا_مبحدمبةيئارةدمصق نم هلوق داش نم بست و

 لامن أىلااهيدسنو

 دورسلا شاع مأ مهلا تامأ ٠ اليلقتدربدقو ىد.كىرأ

 رجس || مخمل ارتب . ىنال ىفقفاخ مانالا ما

 اهعلطمتلودلا د.عرب زولا اهب دع ةمنمعةدمصق ن 7 وقهباغلا ىلااض اىقيعناممو

 ىمةمطاكموبىداوفاوذد ٠ ع.شعنعاظق فريناكو

 اهترذ د ص:ءفلوريخ انلا
 ىأربا رعوا م ضقنلو

 روعيو ةعادملا نزع

 ةجاح كانو هعابر طاشنلا
 درو دقفنالف ىلا ع ديس

 هنمدقعو ارعزشلا

 ل-ءو رمع ما 1

نالو هزت وهو
 صمد ع

 هز-مةموهو
 نتا واهركذنب رانآ رهن

 *سدنعردغو اهركش
 لضاقااذهو اهرمأىلوو

 ا مئادأ ةباثمو ]ا

 تع اضالو .

 ماعةرارق

 هفرظ نمت د هاشد_#ةز

 تفرعوهف- صون ءزعأام
 8 اب دز لاهاي نم

 ىلع مام هلوأ ٠

 هع ركلا ميشلاوةعدتلا

 ةفلفمولا نا

 رو رخسسلا فاتماتو

 هدف وهل



 ا44

 زباب 222020009999995

 لوالارطشل ا نمصلخملا تدب فة دولا دصقلا لبوهو ثااثلاو ماصسنالا ن ح ىلاث لاو

 كفالش اذنهص حف كيا

 ركسشلااذ- تر |

 رغلارت اهلا هذه تمتتاو

 هقاءإبثنا فوم

 سيئرلا ىلا اهبمك اضيا هلوز ه

00 
 اناكم ىبلق نم نإ :
 هعلق لزيمرم_غهلزنذ 0 ١

 هلق اغي اساونفدومنء 1
 ندو هسعلخ ةسسدارب_خ

 اكيش لئامشلا نر“ بصل

 كرش قالخالا كلت لدراو

 موةهتساو دارحالارم
 مهقساوناوخال دار

 ةراشانمال | نيئد|م هنا انو

5 1 

 نملقاو اندم

 هصرِفز مْ «.المث انمغ عسبل

 ةدج ل سممالو هكا اما
 ىل-ع ءيشلل غأاناو هزوح

 ان ىذ سو هبة مركم

 ىارلا ن نملزتعملف ةمش

 نم قلطماو اجب ناكن م
 للاو امقعناكامطا

 بناج بعلو ريصةتلا وم

2 

 هسفمهلراصو هلعرصاتحلا نو رخأتملا دةءىذلا !ذ_هو سال هعاع رم .انياثلارطثلاىلا

 بصق نم هلوقولممو لوطا ادملا

 سايعلاوم <اءاح راو هو اهلىرقءامسلا فورعم ضرالا

 اللا نامل وباانأ اهب حددي ةنمهلوقةةئانلا بطلا ىنأ صل اذ سمو
 اهعاطم

 اهتافوصوءدسبتافصلا ىفاد» اهتاوذ تمرح هنسا#©ب رس

 هلمءانسسح لك نيب وين لمح برس ذهلو قي هلاف هيارغلاو نحل. ةياهئف علطملا اذه ىنعم
 ةيارغفلزي لو ةدمعب ةفوموملا ا متاذنكلاو لوقا انإهرك ذدنعةةاداهتاةصءان س1 اهذدو

 اسمحتم لاك نأ ىلا بول سال | اذه
 اهتآ ميتاكن انا تأ « اتنأ لالهلا اهيفبلاطمو

 اهتاهبج ىف نارع ب ىديأ 5 اهناكداسحلار رغا.خلبقأ
 هدنعةمفاصاا ب راشملات سم آىذلا برمشلاو لالملا رصسل اوهاز» املا ناحسلوقأ

 صاعنب ىلع +بحدع دمسبهقن ا اا ل

 اهعلطم هناقو دعب هدم هرو سه أع هس ارك ذي رص هرعنو

 ريصأ مو اذك ىلوقامو اد.حو *« رهالااه_باوفنم ال. نءاطا

 هدهد لافام ىلحاامو

 صأاهفنفوالا تديثامو » قءالسموبلك اذنمسعاو

 ىلا ٍبول_ةلا اخو لوة-هااهيرعمىذلارصسلا!ذ_هىف هع ازرع قدسي ثفا ل زو

 لاقنأ
 رجس لا- هقرب نم هم ىلسع »+ ناكل. د , هاتلصومويو

 رضخ لاح هذجد نم هم ىلع# ام”اكموس ءانلع قلتو

 ريق ب اصلا ىفوأتءلالع ه | يهاعنأ هتان هظثدغ و

 اهعلطمت ادج ند ودلا ف ساممحدعةمل ادةدمصت نمهوقهلدمو

 دجاملىنمدوللاعمصخناو « دساو- ىف لافلا تاذلذاوع

 هدم لاق ام فطا امو

 دقار وهو او .طىف ىوهلا ىصعيو . رداف وهو اهبوت نع أدب در

 لاق ةءعيدبلا لالسالا هذه يف ردلا اذه هل ظننا املا و

 دئاصقلا مو ىوعدلا مهنممكف * رعاشريغ ىرأالىنا ىل_لخ

 دحاو موملاةلودلا ف.سنكلو ٠ه :ريثكح فو.سااناايمصنالف
 هلوق دؤرلا بال طن منكي مل هناف عيد ملا قب رطىلعناولسنيدج أءال_علا لا صلاخن مو
 داصق نم

 الاوعاهاد_ث|لكقحو ه لوقع اهل ىلملا ناولو



 مال ١

 اف دوجول ارب ز عصلتا | ن س- ىف نيسمدقتملا ماظن نماسنها مت زري ىتلا ةذيما|ءذهو 591

 نب رخاتملاة اذ .ريسغ هي دعا أم ع. ددلاعونلااذهواوءج ىف دهملالديدعبالات رريستام

 جشلاىأرو ناصقنىلا لديرصسلا نم عونو ةعيدبة قب رطاهناىرهعلو روك ذملالاونملا ىلعالا هعيجودسامو
 قئوم هباو هي رشتىف عاونأنمّد- ك 0كلذك نكي ناو ةسعاربلا نمنهذلا نكمتو ةغالبااىفمدقلا خود ىلع
 هللا١امنا نمدسعتال ىتلا لاما عبق ىلءهينانأ لن ءدقو تواقدتو همففاتحت حئارقلاو عيدبلا

 (اضيا هلو) هل تناكن او ىنتملا بمطلا فأل وةكلذ نأ نفلااذهىفئدتمملا ندذ فنا عييدملا عاونا
 نءءوهون الف ىد ساددرو ةقثافلاص لاخلا

 اهيلقو اهنا. اوانتد اب اهيلخروت_ملك ع بصاو ه اماهي_.ءولخ لكك باد غ
 هلضفتانآرهظاف اهئاساو ألا ., اعبر مي هاربا نياواريش ِ لءرحاولوقي وأ كحا

 مييعملاىلا لصو هنا مرحال ناوهو نكح رغىلءاهحءاضقنا قلع هنأ ءانعمو هم سهتدئأو صلخلااذهدرب ا امرظنا

 وهو م ركلا بامعالا نم مثل لة لارج ريظن حو د هلا فوخ لعخ هحو د* فا نأو اريبث ىمملا لمحل لمتاار ب
 ناعيدت حور يمت ١ الا يع تال سما نءامهنمالك نأر ٌرقمل

 مالساميف همت مث مع ةنجو ال؛هىوهلافىفاك رتىتااىلا ه ىلع فد ىل ةىربربمالا لع

 200 ىءام>الولاطولاق هوب يوهم امعاس هسودم دور حل 2-225

 ججبق "لكلا نأ عمةعانسش "لنا ه:كحاو كلذ ىلاساون وباهقبسسدقو ةمترملاهذ هند

 دم
 انننب عمم لضفا!ل_هالاو» « داخ نبى ع نيلذفا!ىفاوكشأس

 ءانثلا نسحأو دلإر

 اناو لها تناامعثملع

 ضف ]و 1

 ىمحالاراكنا ك_لعم || بش و كلذ ىلع مد: هريغ تو نتو فل قلط نيسح عجب رذنبسق كلذ ىلا امهقم.سدقو

 تفرع دقو هالوم عاستم لاف سقىلااهداعازاهحو ز نم اهقالط ىف سف قمع يبن باه رف ىعم لك ىفاب

 قرع ف كو هذساو انالف هرج ع

 قيدصن ماربخ نا سحالأ ىلع 0 ىراوعام ل_ضقانوحرلا ىزج

 قمع يبا تا كأاخ 5 انعمج ىلاو>اتيرح 3

 هب كنظاف هتسراداطألا

 ناس اغا 07 دوو

 ل-سو نوبعلا هدلماو

 ٌلركشد معي هيف نمامراص

 لك ذرشنو هي دس و
 حد ةعاجللاو هيوطيو

 هحر# حرجتو هحد؟

 قدرطأا ن نعدمف تدحىأرو 0 عدص دعل ىلع عجب ف ىعس

 قيربا هترارح 10 ىلقب تناكحه ةعواًافطاو
 ى_ئطالا دحاهعيساك حدملااذ_هنءعدسما ىببحأ سدقل لاق قع أن بااهعمسالف

 هلوق ىرتسلل اهوؤسهسا ىتلا صا الان مو اداوق

 دراوملابذهاملاديدج ل كب * ةدوحم ضايرلاب تّدرت عابر
 داصاقو املعزاتحم بن اش « اهات ركب ةنماهتحواراذا

 د_عاورلا تاهرابلا كاب اهيلع « تابقأن اها نب حفلا دين اك
 امص ع نمهوق ماتىلال ةن.ا.هسملا صلافخنا نمو

 موحت لاوسفلا ىلع ىسفن - تدغالودادولا نس نعت الزام

 مركسص نسا اءانأوره * ىودنلا نألاعو» ىذلاوال
 حدملاا ىلا يذلا نم صلخمتلا اهب اهوجو نم ىرتصلا صل ان ىلع متم صاخملا اذ_ه



 ناعساو تذخاذة:اذاو
 اذهىفتءا دكلارثك امتنا

 ددصمردص دقو لذثلا
 مسلالةعترالف لها

 هتعش ص ىلا هيه ىسد هملك

 همم الغو عطق مأ لصو

 دقنالذوبأو عنموا ىطعأ

 ملف هبتكح نع ترجأ
 تطزاو هيثعب انعددي

 انقر يلف هاوجىفالعلا
 هطض» نم ةلقع تان هيا

 ةلط 2 ند هير سمرا
 دوهعم ىلع ماودلا هلأساو
 حيو رماه عئمأاك هلاصو

 هركسشاوةلاصخد وع نع

 ىلعءركشاك ىآ امىلع

 9 قدازدقو قام

 نسحأ امو ةطاخلا

 هذ انافك دقولادةءالآ

 ديزبالنأهأساو ذاتسالا

 ديعيالنا بيو أديدقو
 هلقعم دولا ةرثك عقتتالذ

 دحلا ىفةدانزلاودود_هملا

 برو دودخلا ند*ناصق

 رم ىلا ىدأ مع و

 يو ار و

 نس-الا نكلوكلدريغو أبر حف فصو و أوهوأ حدمىل !ىدويىلاعملا نم

 اى

 صاد ن
 همق طرة _ثيدارط:#هالان ناك راطعتسالاو صلختلا نيب قرا او حدا ا ىلا ل زغلا نمرعاشلا

 نا عال: دكه 0 والا مالك. |اىلا عود رلا

 هسبلا صلخت ام ىلعرقس لب مالكلا عطةيالو ل قالا ىلا عج - ريال هناف صلختأ !ىفنامود عم

 نم ونهار 00 ا

 هلوق بابل اذهفرصزلاودرو مهن اف مهتفي لهنكلو نيمرمذخلا

 مرههن الع ىلع ميركلا نكت اوناك ثمح مؤلم ليضلانا

 ةءاغلاوهاذهو دحاو تنب ىفءانشع اريغنمصلختل | نس فمك بدّقلا يبرعا |١ذهىلارظنا

 مناف نف لك طبذتسا ب رعلا مالك نريد لك ىلعو هياوئمءانيذلا نيرخأتملا دنعىوصقاا
 عيدبلاثونق نمدويكترالو «فاكذل امدسعدو رؤياك :كتحانأكااذ_هنالو

 ةياغلا ىلا داحأو قدزرفلالوةكلذ نآ[ف ءتلا نمال>امالا

 بئاصعلا:اهبذجنمةرئاها « مهدنعباطت يللا ن اكبكرو

 بناج لكن مراوكالا بعشملا « مهفلت ىهو لالا نوط اورسس
 بااغرانمهيدبات ررمضد>س د وو اسهتسءانول اوقبا اراناوسأ [ اذا

 ساونىألوقهلثمو

 ريس كارت نأ انملعز عي « ىلع فخاد نمىتلال وقت
 ريثكل ىنغلا بامسآ نا ىلب * بل-طّتم ىغالرصم نودامأ

 رخسمع ن نهرثافىرش. ترج 5 رداوا مماههمساواها تلق:

 ريمأ ب صخا «ذدلب ىلا « "لدر كيد_باحرتك ١ ىنهعد

 هلوقنسملا فدل هو

 ساكا!ىفهاكك دب دسلءحاف» اهمرشومادملا ىلاتلجاذاو

 سانالال عزتلا كاذ هلل « نكماف ةياوغاا ن«تعزئاذاو

 سايعلاىحدمانمهحدمىف ه ن-:لموتعيدءتدرأاذاو
 تدروأ نع ني-مدةّدملا نمه_مدق”نمو ساونونأ الع ىشمىتا|قبرطا اهذ#هناىإ |وقأ

 نمد ,ءانلا لم ويسشركار اطتسايدحاو تدس صاختلا ن -- ىهو بالا اذه ىف هماظت
 دئاصقل بلاغ مات ىنأ و ىرتملاكءارعشلا نمالوذ-تتاف ىفاثاارطشل ا ىلا ل قالارطشلا

 بئي دحاو تءفناك امصلخلا نسحنأررقتدقو نآشلا اذ- هى نام دا امن ىلع
 نكيولاذاو نفل اذهىف هنك ةو هتّوقو هتقاشر ىلعل دن مشو ىناثلا ىلا ل قالا هرطش نهرعاشلا
 اهدي قلعتريغ نمرخ ىنعم ىلا ى ىعم نم رعاشلا لقَتْم ناو 0و تدك رشلكلا

 نمرذكو نيموضخملا بلاتو برعلا بلا ىثم ةقب رطل اءذه ىلعو رخآ امالك ل هتسا هناك
 نملاهنأىلا اهازغنيداممىف ىرج دقو د.طقىف ىرتحأا لوقا ذ نذ ْنيدلوملاءارهش
 : طيئرارغ

 ابلطمرمدبأو مكسق ىدترعا « هنانافاخ نب حقل ىلا انكر

 هده 2و



 | رن افاهارق اا » اهتتهفرشلاىلاو
 | رسداالو دولا ىلع ّرةساامو مال_غلادر

 ا ريضد_ةالاقراركش 0 هت زو ىاناو

 اهنالدصقلانعاهب رخل ىفاقةدمصةاا هذ. هول س!ةءارغلح رمش ؛لوظىلر تغز هنا لوقأ

 ةياعدتاف ةسللا يدار ىذلا انازهامأو ماقال ىلا ةءاربلا نم هياوجو مسقل | ىلع ةسدنبم
 اذ هىلع هتمعيدبف نيدلا ئ_صوحشلات باو كل ما ميفهري_ةلا ارامقي رطو كردتال

 مظاعتااو رغفااو اللا ضونس وف ىذلال والالاو: ل ىلع همست مسقلا ىنسعأع ولا

 هلوقو8و ة موا اًواعو
 ىميسق قتلا بالو راذقلا موي 5 امتد نباب ىلاعملا ىئتيقلال

 همظان تايلو ديردتلل لا هريغ نال صة: هدقنكاروك ذم الاواملا لع جون متدبلا اذه
 وهوهدعنب”رثىتلا ةراعتسالا تب قالا مسقلا باو

 منعدم مْوتىفاوقلا نم « تلم مزعل اناظمثحا لنا
 هلتبل ناك اذاو درب هعو ىلعادهاشتدب لكن وكي نأ اوطرمشتا-.هب دما! باعصأو
 شلل ت.عدقلو *» عونا كلذ ىلع اد_هاثنوكسي نا مصيال قامجوأ» دعنا ع قلعت

 صان لك كندا اطمن ىذلاردقلا اذ - مه نع هنه» ترصقو ههز ءرتف فيك نيدلا ىص

 لاف ثيح نك اوسلا تكرح ىتلاةسارغلاهةةيرطىفلئاقلال وقنموهنياو

 اءذاك تنك ناناردهلاب تيقوعو ه ىوهلا ف كلش تكن اشرلا ثم 0

 نأ تداكم ىتلا ةقرلاو فسعتلا مدع عمد او تدب ىف أههخن او ونيمسقلا,ىاام ىلح أ امرظنا

 ىلموملا نيدلازعزيشلا تدب و مسا ع وتلا انباركتا مناصعلاواةطل لمست

 مسقااةر وريم قد ند نا « ىعهدن مشل او فلس نم ترب

 ميشلا تب فال دنر ها اسرع معجم اولكر شالا رذفلا ىلغ يمني دا اع حشلا تب 2.

 قءءيديتتب و عيدك نيدلاز 00 ازتلا عماذهنيدملا فص

 ىعسق ,,مءىأني ربا لنا » ىنعش نمزعلاو ىلدأ نم تئرب
 رخفا اةباغىمش نمزءااوىلوقىفو « ةمهااواسع ومظاعتلاو رخفلا لع وممتببلا اذهو

 ةيدحلا لل- ىف ىف لفرتتلاةيروتل اعم يبدا نم ترب مسقلا ىف بيدالا لوقدازلا فطالا ن كو

 م-ءأ هاو بدالا لهان هقو ذلا له أ ىلع ىذتال دبة" ةلاو عونا ةموستو

 (صلختلا ن-ركذ)
 ىعسقن هراساب صلخأ١ن هدك 5 ا نءو

 نشاطي هادودمع ىلفتي وشن ا قعمملا نعت دى كنملا رانا دلت ديذأوعصاقنلانسح
 َُل والا عملا نملاق الان عما كلا ارعشيال ث محب ” ىوملا قيقداةشر اسال_دخاه سلتك لوس

 تلاقى اقرذ[ا معاكى عامتنبهل ماصسال او ماد ءاالاو ةسزاملاةدشل ىفاثلا ىفعقو دقوالا

 رعاشلا نافن اكس ىعمىأىف كلذ ىرص لب هنمصلطتملا نيس: :,نأ طرتشدالو د-حادألا

 ىن-«موأ لاخعدر وألانلاط ف مو دا ضورافل و وأرفنو أ لزغو أب يسن نمصلختي دق
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 قون ٠

 عون ىف اعازنو ءهاغت 1

 ةبترو عوج رف باهزك

 ف امالكو ىنع در هش ف

 ت2 برضلاك فالغا)

 ةءالاجرضأرف فاحللا
 ناعألو ءاعدلا,ض + ””عرقو

 «ادتاا رس دقو ةرامؤلا

 ةاجاحن اناسلب تعديل لو

 وأو ةاجانم امني ىف ره اع لو
 عرسأ هلا تكل ع

 «-فقرطيلا مركسلا ن_

 سددرلاد امى ح َّت 00

 مركلا ىذه ن الهن ف> وذ

 ةران لضغلاو اك

 اف الذكى مالا ناك ذا
 نك هالومهس.فرتب هالوأ

 ةدعات كرك سل عا رد

 ةوعش ق ةدهامءاك<زو

 انملك عفتسلف ةدراب
 ثعباف هدنءاعهمساصولا

 ةحدملاوهوىد_ :ءامب
 ةضااوهو «دذعاعثه 1

 ىعلس تدر وأ دقرها وو

 تدوز ًادقوهعلخر 2

 (صظلان)

 ءاغن :١قادوز



 | ناضمزرهش نمنيتب عيسأ
 | هنسحااغ ءافقدتا نارا
 | درودقو هللدجلاو ه:وءاو

 | دورو تتافست 0
 | ىداتاثمو ىلا ىرتت 9

 ا جشلاتدجوو ىدييبو
 : اهاعخ هسف:مراكمذخا د

 1 نساحملا عيتتو 50

 ا راسب ىل رث هدسنعن

 1 هيلح عئار هيشاامو هديع
 : ةصاللا ةرغلا هيلو رق ىف

 )ال كلاكلا افلا ىلع
 جلا هادو

 و
: 

 ريغف هعرزو هض « نع

 نمسنلس تر 1

 | ىلاءادهاف هتاْجو هقلخ

 | لفنو هقهمريغ
 ْ هلصاوهع رد اما

 ٍ 0 ةءارع لا لاو

 | ناكولو قوشلاثدد_-
 | وأ اقحةرإب ناي رعالا

 ناكل ام ل قلطال لا

 | لوأ باكلاىف ىراتت ونآ

 باكرا ىلا ىر_انز
 | فلك ىلع تنعتسالو
 | هنكل ريطلا صاب ريساا

 | دينيب فرص 00
 ا لد-حرو ديفلا ةسر

 | ىلاراو ذسخالا ذك 1

 رصتخاوزيوأو مكم * اص تعلس لاق د1-

 رخالو روهلا برع“ 5 ام ديزب نأ لوقاو

 صهأ ةه-طاف ءامنا » نءفكلار4-ثدطو

 رعشلانملاط:-باامم ولا ريثع ىف تقاحو

 رخأ مايا مايسصو ه هراهن موص تيونو
 رخدب سد الهال ب هن وللجا ه-.ف تسداو

 ردسل | ىلا اًدعلا مب * وع للا عط ىف ترهسو

 رمهشدلا نم كوم * 21 الكتم ولو

 ريع نم براشصتأ ق-غيرطااطسوفتفتوو

 000 « ”ل-ذطىلحر تاسغو
 رو لت اهب نك ة « الداا فرهجانيمأو

 روم ريسق لكدكحار وه وعلا يسب خس و

 ريا مدام لوقأ رد #يدغلا رك ذىرحاذاو

 رثدامو لوا ياللا نء هيت ساو

 رّشب اوناك ناو مسمتعيدتقاو قاع تكس و

 رشف دق انرشاسفلاب «* مهلاةمللئملوقاو

 رصق انهيف كري-بطفو * ةرو كم ىوطدصم
 رفن اذا مي-لظلا شيط « م-مسئرب ىرير'
 ردهم هأاوق باوصو *« لدن م م-عةيق>و

 رت نم تدقوت عبط م-هاابك مهءابطو

 رصعااىقليالتياادي رحت بسشنلا كرديام
 رص ءااو ةريسص,ااهلر ها مولف لوقأو

 درمشلا رت رانلاو #2 انميط ريش ىفوصلاو

 رظنااو ةيادهلا دعب * ىاضافي رثلا اذه

 رقد سار قت سف ىشف رشااد_-ذخ لاق.ف

 رذتالو ةسيلع قت « اقوط_ست ةمحاوأ

 رددعإاو لصاتاذاف ىسمأل رقدغي هلباو

 رذللالكرذت-او ءاإا#تهف هوس هلالا ٌسحاف

 رضالا اهتقرل تقر « ةيو دي ايتتكحرلاو

 ركثالةحاصفلا سق.ا» اهمءاش ولة ماش

 رردىطاةلاو ردم » قنا نا ىردو

 ريسملا ىقلفرتءارذ ع # ةهيدبك هندي

 رطملا هرك ان ضورلا ردغك هزك تدغف امري

 رماح« < لل ل علل
 ىلاو



 1 11 1271900 ا سس هه سس هه سس ع م

 ركلفلاب ىونتراطأو « رتئاب ىلف تبذسع

 ابندو
 راو مقا تلاو « اةهلانوني رعشملا

 راسمعاو ىداو هبناق * اطو ه-ءقىدس نعو

 رضم قأ فيرتلا لا ىرد راهي ريقلا ك١
 رت ىكسصوامم "ىلا درب لو دولا ىدبا
 در_غلا نيماملا رهطلا ةيما لآ تدلاو

 رعىلاه-:ءتعسرو »*# ردع 2 تدعو

 رّماو مم نإ : #* اعصاارك ذىرب اذاو

 ردع هحاص مث مشن يس مد-قملاتاق
 رهدش الو ىلا ل1 + ىل_عايظ طق لام

 رحزالو ثارثاا نع ل « ىتماا 3-_صالو الك

 ر-ةبالو باكلا قش « آمو ىن_ىهللا اهبانثأو

 رمضخلا ناوسذ ءاكبد # .هشلا نامثع تءكبو
 ركسعملا مال-ظلا مج ه هتالص نسح تدرشو

 صزلاو ةءارب هوم خص هقاروأننمتأرقو
 ردم رهسش لكب رع زلاو :حلط تدئرو

 رحزوأ ىناذل نم رح « زأواه_هربقروزاو
 ريكلاىدحااهقوةءنكح مولا ما لوقأو

 صر ىف اب نسم تصل ل_> ىلع تيكر
 ررسغىل_ءنإسملا شم سني ل تاو

 كر المشوهة همام "لسو ن--.-وبأى اف

 عءاريسسبو «٠ ىدرلا هتوخا قاذأو
 ردقذا مسه "فعو ىحكح ن اك ول هرمذأم

 رسقعم

 ردفو نيت-صب ىلو * مكمامانا لوقاو
 ردتلا اطغااخ بو « انعم اطشأ نالوقاو
 روجوصم ورعءالودبو »* اعمرد_فلواز_ه

 ركذلا ههراصاال لت « اق هتأوس لسط

 ر-ةءاور_ةنام بص « اوالار-ةنم تن وأ
 رق -هغل ”ىل-ع ىل-ع نيه راما بند لوقاو

 رشادلو ناو رسل « مسهل اةقلرن امثال

 رهشاءديماهسلال « وب اع ىره_بثالاو
 رطالانمءىرباا ان اق * اريثمىل اوم_كنالاق
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 ١ .٠١ تلت 5 نم قا: امل اذ اكو دلع دق تا وح و ج7 ان تاو ع اناس نهج تبت اهئ عح هتموت تو

 5 هم 2

 ىجبجاو كن امعن عدلا
 كباسدع ىنعز يي كرس

 ىلء كلل اقمءإ م

 م ليج نم لوا
 |منامسصو شاع كا
 هلا داقنم 0 /

 رسل ١
 لد نسءاو

 مالسا و

 آتساو

 نكت باك باوج هلو)
 (د# ثناندعةاره

 درر د حتتتتللا

 عيشلا اب هللا لاا ىبتس
 تطغ دقو دوا

 0 اهبلسي" ل

 "© 4يبلااون ه
 9 9 دعت اهرب

 هب رم ودمل| - 5

 سد(. تدروةمال_.



 ارك

 نامقتلد نيرصلا حيص نوهت * اهداثو ءاعسلا ىوس نعت فاد

 ىناوث نها لقعتل لئاشع * عددالالا لاند تءىقاخال

 نانعس:-وىد:هةسءاقنو * لان ءاطعاو هاوذا لسد

 ضرالاوءا.جم اب روذىلا.ءتهلوق ةغالبلا ةيامندملاتهتنا ىذااوهو بابل اذهىفمدةملاو

 ةمظعل دك اوةردقمظعا.ح دما هزهذةارخفلا بوب مسق هناف نوقطنت مك: أ ام ل ثم قلها
 قررلان اىلاعتو هناحءريخاثمحو قزرلابدءولا قمتثو ضرالاو ءامأ ام ور نم هل صاح

 مالكلاا ىسعنا هري-غنود هيدوءوملا قزرلا ىلع هنر دق كلذ نمم زل ءاسلا بر هنأوءامسلا ف

 لو ةكذسسلاىف مسقلان :رمءاحامامأو ميظعتل ازحدمل او رغقلا هيدارب ىذلا سسقل ا ىلع

 رعاشلا

 امهءاعن نديم || تااقهلوق

 0 اذخ هاف تلف

 جرتتلا

 ثاهةساأهنئاو هاك

 راصتسلالضافلا ىذاقلاو
 كرو اكرمحلاهقإ نءاو

 اساطرقو هرك -تعطق

 هللدولاو هعسأب 0

 قيامك هءاع نع نم فاذالف « هسعطي داوسقتااو قلو ىتح

 ىنذا تءم«الو ىبعتراظنالف * ىه-هو معك ى دنع نكح./ناف

 هلئاج هيراذع نمهتدق ىدر فمسه نفج نمل سىذلاوال (ناذمهلهأ ضعي هاوز

 هللالب ىلقتلاسالواذع ان تاصوالواهمدىتاقمتمراصام هرغ لءاقب هللا لاطا ناك

 لك هيلع مسقملاو مسقا اذا لزغلا ىف سقلا نم عقوامنسحأ اذهناقانالا هملععقو ىذلا ||| هقلااسنفتع ناي ةمرر_مش

 نيله عقو ىذلا نا عمبصالا ىأن ينيدلا ىز يشل! لاق ن كلو لزغلا بادفلخادام_ممأإ] همست ن وو 4مل هالك ب
 ناسا ىلع هلوةودو هفصوو هظذا نع مصفت ةرابهأ !ن_ستامبايلا اذه ىرذ_هلارمعم هسمأبا ريسصقتب كيو

 هسا مايقول ا

 جرب نا ىلا نونال « قوخاربك أو بأ شيعوتااق هكر بتءلظعناو وهذ

 رحلت ل اهنمع نا تاكد <« تءستناهلعأ ةف.ش ترفل هر دق لدن إو هكر لق"

 اهب أ هلال ءاشامنيتببلا نيذ_هىف فراتت دةاال_.جبقلا مر عسبصالا ىفأنباىعالاق نأ تع ثاف هرعقو_:
 اهذالافالتئا ن_سحمسقلا ف داو اهيفمسقلا فب رغأود+لاهيداربىذلا لزهلا بابن مأ| هقفاسم ليوط ير

 اهلاذلصواذاو تاق عسصالا نأ نبا مالكسص ىمهتن ا هتحف هاو هسفوبالا أو ىدملا عمأ] ديدش هن رق تس ناو

 از هداف ىمسادار طااري_منيد_جاانيدلابذ-هذ د | هيدارب ىذا لزوأ !بامىلا ميقا[ هصرح تيكوتاو هديت

 دادغ مال لاة م دمىلا حاط هناالا لاذامو ه« نادرملا اذد-هسرافو « ناننعلا انرسناو هدهسح رع

 ىشىلالضفاا عساني هيو © نيدفاولامرح دياب واهب فارمثالا ب رقن ىوسوملا في رشا او هاهتنمانءوسي ناو 31 0

 اذهىلءودادغيةعمشلا اكن هدمااراش 11 فيرمشأ | نا لاق ناكو # ندر دلك نافههسون_نإ

 هقوّشعم لب رات كسحوا# عمتب د هدا دغبهمو دقدنعرينمنبا هسبلا اود سانلا بلاقع.جأ فهئس>اامو هاو 8

 0 يلج اهفاصو اف عدبأو 2 عا ارغنيةفاحلا ىف هبرّمشا ىذلا هيايداهم_ثاو 0

 رع ف هفاعضان كلذ ن ءهضوعيناددقو ةيدهلا قدزخداف كولمان _سدكساو هنيدع 5
 نبا

 و 2 ِ ”ووسمعم ىلإ هذ قام ىلإ 2 تل روفلا ل ءف رشلا ىلا تكحورتتهةوشعم ل: هكوام )ءوواشثس تملا كلذ ريم
 اها أ ةدمصق
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 اليل
 ا 0 0 و و 0111 تا ح6 نا ا هه هلال نت اح ب هج دلال يحس دم تحسس دعو

 نيدلا ىصمشا اتءوهاهل مقا هعيرقتو هيمع نكممأ ب اطلنا فاكب اهبطاخو اهل موالاو

 هءف ىلا

 مرت لكى سف:تعدوأو ىرس . « ىلعو دعلاتعلطأ طوشملا ا
 وهنياو ريغال مرتب فكه سفن عادياو هرمس ىلءهق دع عالط ا ىف طّرف هنأ كح نيدلا ىصؤجشلا
 6 وتااو بدعلا ل.س ىلع هسفنا لاق دقو ةسان+ل ارعاش لوق نم

 مشلاتب وموتمعد ديف ع ونأا اذغا اوهطتس /ناءهعلاو «ربصلا وداضاا اذهامليول اكل «

 ىلدوا١نيدلازع
 لعالو داه البلم_-لوه# « ىوومباهتيعتأذاىسفنتتع

 با:ءاافىوهلا لج اهةاكوامعتا ىذلاوه هنأرك دو هسفنبتاعهنااضد أ ىح نيدلازع جشلا
 هدغمص ىلع هءتأنجل رعاشلانأ ى>ع ونلا ادهرادةمامو هرم غ ىلع ترتد لهحو لك نمانه

 ق.عيدب تسب وهعو ىلءادهاش هاوانأ اومزتاادقتامءددبلا ماظاوا هال

 مواصو لامآ طق: لو ىنع * ىلح أ انددق ىف ّءعقوذ سنا
 هلىئاالوعتلا نمناكن او هقامطومل-ءىفةساحلارعاش ته ىلارظا,تدملا اذ_هنالوقأ
 قاوطأ نماهرطعع وذي ةمه-تلا سورءنا عم هقام_سةبلس ىف از دف قيسلا هل مضف
 عضاولارمش ثنا | زهنباو سورعدعنر يحل داخل قوذلاموك ص لوو سورطلا

 يم نيدلاو ازرع هت د ةداسقع نم موس اواهعم مظنن اولميسنلا دو ىتلا ةقرلاو

 لءال اوداهال.ال اوه

 (مسقلا رذ)

 ىهعسق معى أئربأ منا #2 ينم مزعلاو ىفدأن متئرب

 ةضرامملا ف عرشلا نأر رقت نكنأو ًاريبك هنت سداو ةعءقاو لاح ةياكحاضي أ مسقلا

 نوكي امواركش همسك امزاحدم4نوكي انعفادعق ىث ىلع فلل ارعاشا ادصّةي ناوهو مزلم

 دهن نواعم ىعذهلا رتشالا نب كل امل وق لوثال لامة هريغلءاعغ

 سويعهح ونام ْضا تءقلو 0 العلا ءتو رمش اوىرفو ت تمشي ,

 سوفنباهذنع اموبل ذل « ةراغد_ه نبا ىلع نشأ لنا

 ميل | ىلع ىف لوقو مو ريسغلل د .عولاو دنازلار غفل او +-_سفنا حاملا نوضترتشال نب !لوةذ

 0 مهلا نب ىلع ضرع
 ىفال_سأ ىلع داشامتمدهو *« ىلمؤءنظبام نأ تبذك أ
 فالخالاو فالسالا نمامدق « امتدوعىتااىناداعتءدعءو

 ىنامض أ انذاك ارد_ءتدرقو * اهءوض ىذا ىران نهتذضغو

 فارعشالا نيعأ ف ىذق ىس « هلد- "ىل-ع ىلع نشا منا

 رعاشلالوقةك هراثحكوح ودهملاهدن رباب رعاشلا مسقب دقو

 رفكتالىئااكةمهترفكف ه هدعالاوسلماىلناكنا
 رعاشاالوق حدملا ىلع مسا ىف عمءام نسحاو

 قاو..الافاطو قارعلا

 دقوداع سباو هده
 لدعملو هرافساتلاط

 قلد_-اذا تس هراج

 بحأ هدلوو هل د نمد هدب

 |ىفطل هل فطاب ن ! هللا
 ىلاموبّت اذرظنف هب ربتعمأ

 هسرس رانحلا ذاق هل ءطصا

 هءازسو ءرمثو هما و

 شسشني فاعملا ىلدءاماق
 ىنددرب لازام اذيأان او

 هيشريلمايغاببلا اذهف
 هل_سرب عمطو هاللدشما و

 غاي ارا مص يح هدام و

 هنانوهعرذو هنامو هضرأب

 سلا ىناذم_هاا دب ىف

 ىئاقلاءاقب هللا لاطا
 مالا اهلثع ىل ٠ لماعب

 ىذااف ئنداااما فيضوأ

 هريصن و ةمعطه مرح لع

 ىيئسلااماو ةمقاىذفف

 ه.لالؤيامىلا._الىذلاف
 عقصا اهعسو بالو هايقع



 | الا
 ”م”نمتذباعو تاو

 فوسأسو تهاعامهءاخو

 هللا هيض اهنا هع ع

 روبات فاطعإ شتر

 0 ىنأنالا دو 0

 ىل 6 5-0 5

 7-5 يدم ىدملال و

 م-فهردفالا:
 0 ىلع
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 ىنعملا نم نيه و لمت ىتااةيمسقلا نيب هدج وغلا اوهظنناممعلاناوه و(فيطأ ثان»)

 عثر الث ع نيمنعملا مهي هيفقملكساملا نارّرقت دقو ما-جبالاوهو ني_مدةا بهدم ىلع

 وهو همجولا ىلعهولزن ىذلا ماهبالا دهاشب هيلعاو دمشتساو ةيرقب رخ الا ىلع امهدحا

 عماسلا ريب ثم ني.عملا مهما ارعاشلاف ءاوسهينمعتما مدةندقو طاسخلا ىف رعاشا!لوق

 ناف ريقفلاو غلا نيبةيو سنا ريغتايمعلا تبرأ ل وامه دحا مجرت نءزدعلو الداعر
 مخوأو هو د_اولا ىدملاوهاذهو ىغللابو اسمر سي نأىلف اريقفل نوطعي نيود ما !ءالؤد

 ةطاصةئيرقال تف تدجوا ةرخ الا ىنعملاامأو فمصا ا ةرست دقو اذا سعثلا ءوض نم
 نومعيديلا همس ه_جوتلا ع وو نأ مدةتدقو همف ىذلاءىردأ تدءلابحاصو هءاعىادت
 ىلاال وءالؤ»ىلاال كلذ نيب بذي ذمنيدلا زرءزجشلا تو هد رف امهنملك ىلا بهذو نيوسق

 وهرءالود
 ماكلاىفهمسوئلاددقةناكذعو « هنساكخ ىف ىىمءوىفرط تعز

 همجوتلا اولاق عوذلا اذ_همظنفف نيالازع مشل هلع ىشم ىذلا قدرطا !باكأ
 هسجوتااوذي روما |نيبقرفل اود اذ. هو ىئعملا نم نيسهجو مالكا |!لق<نأ جحالطمالا

 ةماكب ىأنيدلازءزجشلا او ظاسفا اد بالا مديالهمج وتلا وةد_-اولا ةظفالا ةيروتاا ناف
 تضتقاىتا!ةماكلاو كلذ فالعه_.بوآااوذب روثلا ريغوظناق زيمعم لهتت ةدرفم

 ىلات هلا هنأ تحو هب و. نسا ىفهفرطهزن هنا لاق هناف تهزن هلوق نيمعملا كارت ا
 نك اسزن_ساحتا نءاهمفسدل تاملاخنالفاسن اممعلا د ووهو كذعو هللاقو لوذ هلا

 لعأهللاو
 (هسفنءرملا باعك ذ)

 (مهاصو لامآ يطق و ىنم * ىل+أانددقىباتعقوذ سفئا)

 نمهدعو عيدا ىف ل دأ نم ىلعالا ات م بتعلا دج امل هسف:ءرملا باع نعا عوذلا اذه

 ةضراعملا ف عورمشلا نأ الولو كلذ ىلع دهام لدعا ملسلاقوذااو ةم-سأاههثن سلو هعاونا

 ريبك ١م سيلةهقاو لا ةقص هنأ م !ةياهتو دوةعلا هذهر هاو عم ءاص- تمظن ام مزلم
 ظحاحلا نعام_هدشنا ىدسالا نارك ذ نيب ريغهبقدرو ل وزتعملا نبا دارن!ن هوو صأ

 أوهو

 مد' بر حلا صءب نموت نها # هيىدااداشرلا ىف ىرقىفادع

 مدلاو توا ايل ممياضراعىرأ 0 ىأا توملا ىلءركي ىب اريصت

 هسفنءرملا باّتع ىلع لديأم نيتدبل نيد هىفرأ) مد هلوقو عسبصالا نأ نينيدلا "كز لاف
 مزلب واهاذإ اريسغل ةححصخأ | لذي ىلع مدن عطر و ألد ودا رلاب صااسا رعاشلا اذهناالا

 ةقباطملاةلالدالةمازتا |ةلالد هسفنل هادعىلعني يملا ةلالدن روكسمق هسؤنل هبأنةعك لذ نم

 ةاسجلارعاشلوقالا عون اذه ىلعادها نوكي نا ملدبالو
 ريصلاودلصتاا اذهامليولاكل « اهمولأ ءالذنا ف ىسةنالوقأ

 سذالا ركحذبي رعاشاا اذ_ه ح رصام ىل--ًاامرظناف عسبصالا ىلا نبا مالك بتنا

 موال رو
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 لضاةااوهو «» عام« الا ف:ثيهعيصرت رهاوجي هنالت ثلا هلا بد“ الو« عاربا ن_سح

 دمعنيد فر :الؤءاشنالادوةعركناذاو « مدوتلاو ما الاهم _طنةلوهسلازام ظذاذا ىذلا

 *ارعشلا نموهو * هريشاو .طةني رمشلا "هل ذمالاو ةعلاطملا ف نس « مسحرلا دعو نجحرلا
 ةعارب تاازالم» . رسشلا عآلاب مسركاذلف « هرم ااهريسست:ىفالعاذا صصقلان هدعراف

 ُح 0 رشلاهياوأ اتحراالو 5 هماسعئابهنامز عي ديف رطل

 م اوءاقدك الا هبل صدع و ريمعتلا هنن < نع هنال ريع 5 همانافبدالا لهادوذول

 كا ذرشا سلف * ميسقتلا اذهب عمبان 0 نم عمت و *

 مست صقل د_كءاشنال ا ةّمشل ريصيو « ليله هلاو تيكذتلا ءآماهننان ةناعمسالا لد و

 بددهتا!لوصالو 0 عمشولو فد وفتلصفت ن < مالكل ادرمأر عظدو « ل..تححنو

 قرفااو سا رحال لضافلا بيدالا ىلع ىنَدعالَد رثك اناصولا و*عدر رفتو ةةلاممبددأتااو

 ناو:ءفصاعلاةءارب رهظتودئارفلا عمجف ةوسنلال معهن و « بولةملاو ىوتسملا نيب

 رواجوأ «هماظن نسهر وتلا بشد: هد لارغُت لن كسن ا ىذل!لضافلا هنالدع بولطم لك

 اذهملظأل_هعىلاعت لاو « 0 فيرصت ف رودلاو بي داوهفار<
 ضرالاوتاوهسأا عيدي هدضعتءادالاهل نسا اكو « ماكتناو ةغالبىف هيدا نسير غُملا
 قد عشلا تدبو هح وةلاطالل قمل وهيجوتلاع ولف ح رشا!لاطدقو « مالا نس

 عوذلا اذهىف ىلا نيدلا

 م.قلا فرحأتناكف ءادتبالاب « ىئعفرتس انا نيبلئاضفلا تاخ
 مُّد_ةةدقو» نسا لاء يماعتسوهوومغا ادعاوق ضده هدو ىف دصقنيدلا ىمؤيشلا

 ىيعيدبتبو مسقلا اذهنمماندروأأم
 مدعللهمحوتلانهذمرذةمىل * هتندو نام فلافل ادوسأو

 ناه فمك دقو مول ءاادعاوةىف ةحارملا لع مدت لا متديلا اذه همح ولا

 ظذالا عملا ةباطم اهيحو مالعالاءاعما نم أح الطصا مالم ءام«اىلا | همالك ملكش ا هج ول

 ىلعوه_ءاعمالكلا ررقتو كلذ مدس ةءدقو هب روتلا فال ةققح كار ثاريسغنم ىناشاا

 دساوىد رطىلا عبار لكلافري دقت لك ىلعو نوغفااةمقبو مواهلادعاوقىف همجوتلا

 لماةا1ناف دوسالا فةف.طألا ةتكنلانكلاو رهاظرذ لاو نامعنلا ىف انه كارتسشالاو «

 وخادوسالا كلا اوه رخ الا ىءملافدتاا لج ولات اداوس ريغ هلهو لوقأ ىف لمذتيام

 عونلا مساوهىذااهمجوتلا فانههثيروتلاو برعلا ول هد اودو رذنملان ننام_هالا
 ىعادولا نيدلاءالعزيشلا «ذرقأ ىذا! قفالا وهاذ_هو هدو نساهم انم مي 1 ىجيدبلا
 ىلانسوأر هما عونل اذه عانوا, نم امهريغو رهاظا ادع نبنيدلا ى ىذاقااو

 بينزل مظأترفنو نيدلاز ارعزيشلا تب . وناممعلا تن ترخأامو «هموس هدف قاط اال ضرغلا

 تداو ل الارواح اءاملا حراسمن اور لاوذا اذ هرغىلعاوحستم -خالالا انه

 ناصعلا

 مهدصق ب ا,مزالفءاوساداع 5 دقو ريقفااو ميدل ىغاا كرت 1

 1 1 100ج ع ع كتم يورو هوب دعس سس دحوم لح عسا سس هجم ومو جسر مس سمس يمس بوبس عب روم سس ل

 رادب ك-:ظامو ىنادالا

 هايعو رودلا بارخامتراع
 تثوسلا ءالخو رودقلا

 توقلاوةو_تكاانر
 ىداهدل- رف كلوقامو

 عيد سأفلا ىف هنا
 فو سضاان-ملاننيدلا
 لأ ر هاظ ىف زربد مك اس

 باعصأ نطار و لا

 تحلا ملطلا هلعق تسلا

 تسلا ما مار-هلا هاكأ او

 عقبال سوس ىف كيأر امو
 دارحو مانالافوصىفالا

 عرزلا ىل_ءالا طال

 بقل ال صاو مار-لا

 ىدركو فاقوالاةنانزخالا
 فاعضل اىلءالاري_ةيال

 هللادابع سرتفرالا بئذو

 دوصسلاو ع 0 رلانيدالا
 هلئا لام ب هنءال ب راو

 دوم-كلاو دوهءلانيرالا
 ةاضّقلا لاح صشأَت 0 8

 مصغبا قدح ”هلمصو اهيط

 هرد مهنعلاو 20 د
 مب ةيرق مستنعا اح
 ى رملا ادهنمتدهاث
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 : لا ةئيمخ نم هقافوي ءقوأ

 صغب ًاةموكحالو قافلاو

 ٍ 3 فدوم 3

 الو مظاانم ل ةاادالا
 الا ءاضقلا سام ريص

 م.سقاو ءاضمرلا نمرانلاب

 تان اف عقو سآدلا ناول

 دوسلاثامملا لو ةوسألا

 اممم هما ستاك
 اذا 2 ٍِ
 ند نسا

 ىغاقلااذهتارامشزوب

 ىضاقلاُن نظام كا
 ىلع امال ندا مديم و

 م
000 3-05 
 00 مها رمق
 ”م-ولامك 0 نمو

 ليي

 و-اواقورخآ * توروهه٠ ةنلاوىوطي وا

 قشمديهدادضارك ذب ضر عي هذ مو

 فذ هس. امدح #2 ادءالا لعنوساف ل-ْزلا اذ

 فا تامانعدلا * شيب ر نم ةفرعأ ا بابر ا ىلعو

 فةرذحارذ»او « ىعل_ةفرتمكلاو ريال

 اوام-_هب اوهتسشد «» ناكح ناوىلع ىلعةدانز م
 اول_خداو او.كرا ه« ناد_ملاو ارةشلاو قايالا اذه

 ةسءااخلا ةيرعملا ظافاالا سرنعهدعياركناف لجزلا اذ#ه ةياكسمر ىفرظت لمأتع ىف اك
 غقدرطلا اذه ريسغ ىلع همر نمو هعمر لطص# املا هلسداهنال الذ فرذ_هدو نءكللا نم

 نامرق نس ىك< نب ركب ونا +ةةصمو * ه-:طبارعاو هنز واط ىلا هيدود هناف موس صل د

 نمباطيمل و# بارق! نمفمسا ادرك بارعالا نم هدر دقو هّتبطخ ىفلاكربزول
 ناىة:ااميطا!ىفةقمطالاهم-اوتلان مو ىّمنا هاعمةبارغ و هظافااةيوذءربغل+زلا

 روفلا ىلءبتكمل هناشذا بئاك باطفهرمهايهللاهدياف * هناد_عالادةا حرخ كولملا ضعب

 بينطلان اكو ة- رسل كلان هاو يي طلال تقول كل قدر تر دعت: لاما ةناكح

 تان راسل ياك ةك |عماك اناقد _هناما و همعانصي اهحوم بكف اق داح

 قاىقحنيةضنوأةذسك الازكي لو « لافقىل_ءالا عقيل اعضيمتءهرول ىت-
 ريسصتو رازاط ا نيس او ناكححو حءازملا لد هدا كت داع س كل وق 7 مظعنار< ودعا

 قآيو مسهمظأ باغ ىف عوناا اذ-هنعاوجرذع مقارولانيدلا حارمو ىئاسحلا نيدلا
 جيسساوهف عب دمأاعا وناءاعت هج وامأو هير وتلا باين هع ضاومىف كلذ ىلع مالكلا

 نجرلا دعى زلاىوخالارقملا ءقولءاشنانىل سر هنأ الا لا ذامو # هدةعةطساوو # هد>حو

 ناوبدئشنماناو سلب ارطرغُتي رمدلا ةباكي بدال ىف رمصعا !نامع أ د !ىجذاشأا طارذلانبا

 ةدوكصأللا عاؤبالاب هدجوتلا تد_هقف ةب رصالا راددلاب ىديؤملا في رمثلاءاشنالا
 نيلالاالك ىبءني زيهملان م عسقوّءلا ب اصناف كلذب ريظنا اةاعا هو ةمءالما لها

 لال ائءاسدق فب رمثلا !:ءاعنا لهتفدعبو ةيدعتلا ل_صتىفىل وق كلذ نأ بدالا نس

 اسهلالمسايةع ارب لك عاطتو «* هلك ءهرو مهره اوعانثاشتادوةءريصتا * هدروهبدالا

 موقت ةيو« عما سلاو رظان ءااهزئمق 8 كلب اقمال عي دبا قايطةهازما نك 0 9 علاطما فرش ىف

 لك هله نع هروب سام“ ةالا ل. ربو *« ةمدخلا بجاونم هلعبعام ماددالا
 انتامز قبدالا لدالل_ص<و 5 هرد معز معلا دوف دا ارطة_سالا لوم لوحتو « ةاظ

 ةسقي رمشل اانماناىف ىالكلا!بهذملا هقفارع صو و هه هرثنو همن نانتفالار وظف نيكمت
 خيو < ةرداومو ةضقانم ضارتعا ريغنم ميلستلا حشو ىف زر د « ةيسانمو هلئامو عش د

 ةعارب لك ىفةء+اصريغن ءهيسوعلوقلاعمسو ةعاطلا تت لوخدلاىلا ناءصعلا

 ناكو » فتاولا.«زاجما دعي راوملاو عمصسنلاوسيو 5 فراءلايلهامستلا لوري و *

 هد_ءرمسألو حاضيا هنأسإ ن-س>نمىفاشلا طا اردنا نين جحرلا دمع [ْضَقلا ىلاسعلا س احلا

 كر



 لالا١ا

 عارذوا عاب اما * ثوملا نيبو ى# ىل_> ىح

 عازنلا ف ئ-طاب 5 نكن حيك ىر_هاظ ىرو

 ويك هوا عاضق الاو 0 اوطودثاو

 اول_صقو اولل_سغاو هه ماو كفو اع هاا اوز هس

 مالكح عقربو « ىاذ عيىبمحف هيفا ااج
 مالم قءفلت سد »* قيزعف هءشف بعد تاق

 مالسسلاو ىرتمت ه ىرال_بلظول حلاق

 ولزام بادنع *« ىنرذ_>امل ىال_ساباسو

 وامعي وعمشاو « ىرضو قتاع عضطقو
 رقىل هةعوظنل «ىللاقدقرامديدحلا علف اذ

 ركح:لا كمظأ *«ليمذتنءىرعشو ىيبج فص
 رصسااىفىبالا ليذ » متفَمسي حابصلا طمخ تاق

 ولم_ساىلءنيدح « هللاراسو هلي ترمصت ىل لاق
 راك لال_هااب 5 ارمضالا قناق اهرزلا كياح

 تافصن_سحأىف «ضراعااوىدخ ىفىةسدذلاق

 تائ_شلا عجاف * ساطا نمىدرو هل-- تاق

 تائهالحاام مقر # تيشراودطاا راد انماعو

 قإاتقت نم مد « هردجلاو برشالا وهام لاه

 وازغت نوف>- نم » تءالفرز طو.خ تالا. همق

 سارقلا اذ انام ةدققلا ىناف اتحمل كلا لع

 سايقريغن هردب # اهقطع هربادفرلفلاو

 ساما هّوتناان * ىاسلو راو بوث سك او

 ولوط لاصولاب * كيديزم ضرغىد.اخت اجناو
 1 افول ان ٠ ك-دمتاذص: نءىابرممقناو

 ودا ركب نو ه تاسمقل ار تعاناتسا فدا
 وذلاصفقو نيح 5 ةيرككم فروثنملا ابك لثع

 وت اف ل_هشلا, * وماأك !نم قءةشلا صدقو

 وأ صف نيدح قرف » ءارعفقوفال_لئا بدضقو
 واذ ه..باعو 85 وك ىف درولاهرارزا قثواو

 6 يد رافي و علي مالكلاىد

 © ميو ه واضا حردليو حرفي و
 مررتس ف اصحاب # وبي ضل دهن نم ن-طبيو

 و اوررربو * ميرضتلا هكسحن هىرسعإ و

 سس اذان

 ىريلااذهو قارطا|ءاوس

 ةسايرلابلط لة.لحر
 هلعاو امن ال لمدرب
 ل عيسك ع نءةينمالا لوم

 مت اودأ

 ةلاحن--أباكلاو

 هساسفئا ذر اهتااوهو '

 ايراردصط: نع
 هسابرلا نا !لقةس

 م-ءبالوهو من ف
 ةنامالا لجو اهرارس

 1 كالا فرد 2 0

 قساسقاا فا: ةنامالاو

 قتاسعلا ىلء لمحت اة. ْ

 لابحلا م

 دعقو لاين

 هللا ىل_دهننالوسر دعم

 ىلو هللا باك نييلسو هب 1ع

 ثني دكوربهو اور ثد دو

 هصقف ىوعدلاو ةملا
 لدعأدهاشالاك اس. ءهلئا

 ماخلاو ندا
 ماكمالا نك 0

 نمهيداقدصاك رمال

 رفظلا ىلع سرت رقداا

 نم هل ابح اه-ةءثو الو



 راكي و هيارح“ الول نإ
 مث اولا هءاعر

 يس أداها مد م

 0 هجو لالا ا حلباعيو

 نابنمحبر ذي نا -

 و اناعلاو> الا نو

 هولك دحلا(ذااذه 73
 ىسش د الك نازي 0

 كلا توخاو 3 5
 راغادختعيو 0

 تاولفلا
 جيو افدلا نت و
 راةسالا فااعو رطاولللا

 ل-صبو رافتاا داب و

 ضائءيو مو. ءأأن "لالا

 لمحي و مونلانمرهسلا
 ىلع ىحو حدرلا ىلع

 سيعلا نم فني و نيعاا
 الو باقلا ىف ن: ردصو

 كالارلنلا نم برج

 ق.قعتلا نمالو قيدصاا
 لماحو قيلعتلا ىلاالا
 هأطخا نا فلكل انّه

 لضدقف ق.فوتلادئار

 الك

 0 ىسادنال ارباح نبني دلا سعثلوق هلثمو

 قاسال ىتدهمو بيبحلا وك «» ىرمسلا ساك ةسا داخل |هيأاب
 قاشعلا لئاسر زاملا لأ 5 ىلا لج اوىوذلا ىلع قار هاا"

 ىقشمدتاهزت:مءام»!ىفةناثنءالوقةفدطألا همساودلا نمو

 ىلاخلالازغلا اذ عم ى مزيتو * قساج ىداوباموناذ_هحاب

 لالالا رخك ال انشتلمم ه هل ةيقذق ةدجلا لو نم

 بسب ميدان | ضءدىلا ىتك دقو 5 ىدرولا نبالوق فرطأل ابو رغلا هسجوتاا نمو

 ىزرايا!ننيدلا ف ريماس تلفلا و ءاضقلا ةءفمظو

 نيناتنيطمانةيفكصو « اضتا!فءلاكت أو ىدنج
 نيوخال مدقق فّرصتلا كالف 5 انشمحا ا ماع "ىحاب

 املا اولا ضهيلوقو

 دربو رخو ةرايص سفئول هلع 0 درطأ!ت تدك ان لاعوحاب دخل

 درولا قم ثانةعاس سلا كتافام « درفولو- ماعلا ضراسعلاو هادان

 ىشبةدربلا مقرب ى ل هد "رم ىف د مشا غياصلا نينيدلا رمش ممسشلا نا ىلوق مدق:دقو

 نينيدلاءالع ِء . ملا جرت تمدةنو عيديلا عاونا ضع ىلع هرمصع هأ لاح أ نم

 بايفانههلترتصحذدقو سانملا عاونأ ىف تدرواام هل تدروأ ام دنء ىوجلا لام

 له أن ايعأ نمروك دملاءالعجانملا كرد نمىفرع_خأ طامش فاهجومالجز همجوتاا
 نيدلاءالع ريشا ةشرو نارفءزلاباةاداعو ب ردلا دراي [ل دش د ل لإ اذ تأ نا
 لالا هعضوف بانطالا ىلا يف جه ما رغو اهرم: :ةرو ممن هلآ هىفل تاق منا

 ههلطمو

 اول_»+لاجلاب * نم كراش ناهس طامح اكو مث

 واللا واكث قرن ه ىسر تحاا هي آو لمذا

 ردقلا مكه لاط «٠ وكس را
 ربالا توسع ف عاض ىئه_ضا ند, 0

 ريسسفلاصةيو « واك_ثولكسشب 0
 ول تاق شا ىمنو « قزق ٍباقلا حو ماحو

 واسر م نءالو * وءلق ن عب رتحواجرفالو

 بو.جال_ثادقك « قاشعلاةةشقيسطااذ

 ' بوالا هجرت ه ولمك ن وعلا نمورزبو
 بورك حّرنالو « روز سمملا كلالمتهصب تاق

 ولأسي ىذلاو ه» هبفروشم مودكملاىرسالخ
 واصفاوّمسسالا ه ريسغىلءبارؤ ب وا_ةموسسج

 عاطقت الا لصواو ه ىلصو عطق لاصولا بط دعب



 نلت

 0222222 > 0007ت2تتتبتتتطتططبللطتتاااا#

 ثيدحلا فه وتلا نم ةيهي ديلا مظان ىسلدنال ارباب نيدلا سم لوقو
 فورعم للا كاذب ىلا تلق « ربخىووهلا لهأنم كدنعأتلاق
 فوقوم دال اذ جئدم ىلع *« هل سهو ىتمع نص عمدأ | لسسملابم

 ىرصملا هنتارصن نب ال وق ضورعلا لع هج ونل !نمو
 لي وطو رفاوو طمسو 3 ديد موههلا نم ىملقب و

 ليلختا قارغااببلقلاعطق ناىلا لا ذياملاعنك لل

 دصق عاطموهو ىلوق هلدمو
 عبطقتلاىوسىلفتدافاام * ىومدرو# الا ضورعىف

 قاعاسا نب الوقةداكلا ىف همجوتاا نمو
 طالغبال هلع نامزلافلح « هتعطق ق-ثمد ىف مولدلل

 امج باسسلاو بكت جرلاواو .ةقيط ىذذلاو اردترشابلا
 ىناريسفلا نب اوهوداج او مهضه لو

 ىثشاكغالوهنءتاثاملذ 5 نس تانآ ىذعم هحول

 ىئاوملا ىلع لاكلاطشادو » تو تئرق هن -> ةكستف

 ىدرولا نبا لوقو
 هعامط نس>و تلده بد ىلع ه« ىلا ةعقرملا ف اريقف تب ار

 هعاهر ت< حاضفااوثاثلا ىلا هه قش ئئاوطلان اه رهيدم

 هند تخاف روز هنأ هنعلةن طخبسسناطلسلاهءلطدقو بتاكلا ىئرقلالوقدل مو

 ضرالال معي ه اها قرف هلاسىف رظالا هلآ ب هللا ك_ظفنءاىلا بتكو ةناسشاث

 باص نم عافرلا تاعبقون ىسْي تببلا ىئاوسىف فخم قدم ةن سثاث لنا ىهشيو
 قو كولمملا نافدامغهملع قال ثم< حاضفاا مالا اذ_هزسن لول.ملالاؤسو راموطلا
 ريش :زنيدلا "اهي بحاسلال اوقلمرلا لءىف هيج ولان هو ناحردوعل هام فهعملا

 لصول !ىلءل ديالك ىرأ ىلعل « ىنترجهامل لمرلا لءتلعت
 لمشلل يرا, تاق عامجا اولاقو « امال ب رابتلق قب رطاولاقف

 ناكو ناك موضعب لوق موجنلا لءىف ه.جوتلا نمو
 ىرتشملا اهيلارطان * هرهط ف اخ هلمذسول

 نازيملا ىرب ىح #4 نراةيامينذولو

 ةسد:ها!لءىفهمجوتلا نمو

 ثد_تياسد_لقااهب نك *» ههسو ةسالملا لاكشاب طم

 اهم لكسش لكسشلاو ةاعقن هب ٠ هلاعوءاوّمسا طش هضراعف

 قيسوملا لع همجْو واوا نب ىهذلا فسوب لوقو
 قائعو مزال_,:ننب بك رلاو ٠ ةمكءنول.هملا ىتهمبو

 قاشعف بكر لاءاروتغ ٠ امدعبازاصتذخ ؟,متادحو ٌْ

 نك 11296ا لااا

 ملعلاو س "كلا ىلءهلزهو

 الو سرغالالا لصيالغ
 كمصو سال قالا س سرغي

 المش ددسلا ىقالا ةءال
 رئاطو ردا اىال ل

 ظفالاصفقالا هءد_ذل

 فما ةلرشالا ميو
 حدلملا هفضوخعال اعلا

 الو حاولالا هسقمطنالو

 مح اللمجو حا ابرلا هدمهت
 ءامدو ركفلا ىطخ الا
 مهقلاحا ارهوعالادو ببال

 دم اد الا كل ال مدفو

 ا أ عسي نأ كا

 نان ىسعو دوعلاو قا

 ىدح ودلك 0

 هارت بنشتو هن امشي

 همدش دعاذل هزي

 نبأ ناو هقراؤع

 رهطبو <ةفةصعدو

 ىدتغدو هعمط ندم هعرو



 رصاىوو هعرقود]-م|
 هعبطو هذ هذ امو هدو

 ءابصوفن أن مالا تاكو

 ىلع هبايثو ءاعمقلا ىلع

 عج ا ىلعهراهثو ءاثءالا

 لغو عاملا ىلع لءزو
 انغلاميولخو قفار

 سيلا ىلعمدج غرفأو

4 ْ 

 ريك كيف ىدجو في رهمل الو دع 2 هنم ىلامٌك ظام ءارعا

 رورجترعشلاو عفت هدسقلاو « همزجأ ف.كىارغ دع بدنا
 ههسارخ الاو رعدمسامهدحا نالءاعقارعلا,ناك هنأ بابلا اذه عقوامفرظأ نمو
 كلذ ىف ءارعشلا ضعب لاف هيزو لامس ب دج اًرقس او هلع نعرع لزعف دجحأ

 نمطم ةيالولاب د_جأف « اذهريغلدعتسارعابا
 نرووةفرعم هيقدوحأو 9 لدءو ةفرعم ك ةكناف

 ةروكثمريغهنوس تناكو لزع نوف نينعنبا لوقو

 ةفرعمالو ك.ف لدعءالذ 0 تفرصاماذا نيضغتالف

 عسمصالا ىأ نبال ل .ةو ىفاعاسل نب لوقو

 لئامصالاو ىنذلا هيرادذعلظو « اناهئ حصون -نم ارقابا

 لءافرسمهلاورسهلاتءفرال-هذ ه ىرظانا ايصزبملل كلءس

 موضعي ]وقاذهفيرظو

 عددالا ل1 لت لف « ىجلا لولط تائب ب رع

 عضوملا ىلعافطعو أ ن 5 ١_*_لا ىلعافقو موملا لظن ىق-

 فيقوأ !ند# لوقو

 ىناثكاوسهمش ساو * ىئمملا ىلق اًكاسا :
 ناك اسهف قتااامو 5 ىلتَت 4 ىعم”ىال

 ريهزءاسهما !فئاطا نمو
 دراوو هساعىثيرداص نأ » هرك ذراسىذلا تنأىلنولوقي

 ىدياوع و مكشمقالص نيأف « ىذلاانأ ن روعزرت دق ك5 ىف وه

 بحاص مظعملا كلما ىلا بتكسف ض ىم هنا كلذو ني:ء نيد نيدلا فرمشل قف:اام ادهريظنو
 قدمد

 ىنالث لبق ف التو ىدنل !ىلوب >2 لزب لىلوم نيسعب ”ىلارظنأ

 ىفاولا ءانئااو ىءاعد م_غاف « هجاّتحت ام حام أ ىذلاك انا

 في رظوه"هلصل اهذهودئاعلاانآو ىذلا تنأ لاهو راني دةئام د هعمو مظدملا كالا هداعف
 اءلاوملا ضءب لوقانه

 نك ىعملاىبلةّسنص لمر دشنت « نعل ىفادرادلخاد ىهواهمءأر
 نعللا ىلع لخدي عدورجبأ عفرت « نس.ألا ببطو اهينغت عم اهتملا

 هّقفاا دعاوق ىف همح وعلا نمموءضعنل وقو

 ارقثته مسهل اراجب مداو « هب ىظتل رهزلا ىلا معا
 ارصقدةقلح نأليقنم « ةةةوىفرهزلافطي) نم

 لدملادعاوقىفهمبوتاا نمفرفعلانينيدلا سم لوقو

 ل--اس هءشورودهمزلبو .٠ ال صرادعلاناهرب لابامو

 لوقو



 اا

 نانا لاق

 ىلغملافلدقاكىدنعىوهلابطو * ىوالالاهوهوكشأ لغملانم
 عادولا لاف

 ارصقبنل اهب رش نع هنأ « ىند_هاعىذلاو ىعدنا
 ارثثع ىحءاملا نوب رمضد 3 انلاذع عدو فرص ىتسا

 ظ ةنابئبا لاق
 ىح'املا نون رمضد 5 اهيفلاذعلا عدو * اًةحوهلا تتح 5 ارلا نءافرعص سا

 ىادولا لاق
 ءال#اهلصتتانعطلك « ءاولاهيلعةدع_صىوللا

 ادعي لافو

 ءهامد اهل اولا اذهلاف * ى :وككلاءا اهدنءدحتال

 ةئاينزبا لاق

 ءانغا ىرطان نكعناك نا 7 ءأوس أ اهل ام فرطت تدعو

 علطملا دعب لافو

 ء( فلا ةدعملا ىشرءاوكش « « اهماوقل ىوملا نمل .طي نمأب

 جدلا ضر ءىلءعلاطتساولاط دةفملاا نا سا فك آو حرمدلا لوطي الئارصت تانأ تآ دقو

 عون ىلع ىادولا نيدلاءال_ءزيثلا ىتيبدامشتسالا نم همفاثكامىلادوعنو نيدملا لاس
 ةاو رنءمالعالاءاعسا ىلع قد_صدهتس همسوو نقلا اذ هىف هير تمهفدةفهمجوتلا

 لاف ثم>نفلا اذهىفثيدحلا

 نس-نءنذالاورباجن عباقلاو ٠ "لمنع نكسااو :رقنعنيعلاف
 باقلاو ريملاوفكلاوةل_كااونيسءلاو ةّرَقلا نيب هتيسانم ن-س-ىفرخ  الاؤ_عملاو

 فصيىللا رهاظلادبعنينيدلا ىحت ىضاسقاا ل وقول _ِثمَورهاظ و بملاو عملا ورسكلاو
 هيزت ضورىفايفاص ارماهيف

 رثك_عتنانرلا نايئكح لاذأب * هل-6اع تلو عب نات د1

 رفع ءالوهو ىبعي ضورلا ب 5 ادغكو عسب رااوو ديل ذفلا هب

 ىدرولان بلوق هل مو

 بادمبادعامفىلوبذع « اهقير ةسارعأ تره

 بالك اهفلاذعلاوناهمن « نمفرطلاو ناو ىمأر
 ىنالسلا ”ىلءنيدلا نما لوق همف تدارام نار ّرقناكموا_هلادعاوقىفهمج وتلااماو
 وهلادءاوق ضعبف

 رسلان ص خام لاذالواو لاطف « هرعشنولىلا نعمىجدلافمضأ

 رسكلا منوة لعفاهطرش ىلع * تقوام ةبافولا نون هبحاسو

 ىوقهنمو
 اا اا اا تت 322222222222223

 بفادو هللدع ىل 1 مسد

 عفو هدم ىف هودحو

 لك هلاذق ىف هءارثا هماع

 نعلة-س وةعفصةعفر

 ىقطاغ اف اهب ءاض

 هه>و ىلعد.عأ اهحاص

 فكلاا هلاذق ىلعو فللا

 هأمص مانآ لغش نم اذكو

 بابشلا مايأ لعفو لغشام
 ءاضشال ساح مث ل-هئام

 000 الهك
 < ءاضقلا ناف دعو

 ريغ 1 د ةملاو ةيضقلا

 بأىلا قزتعا نغ ل

 هي "اك خامنرتقاو ه-“ اك

 ئثااو 4 هلهج ىلإ
 هلصأ ىف عرفلاو هلهأ نم

 ءابقد ؛ هقل لاطأ لعلاو

 ك.هرهق درع م ىشىذاقاا

 ماسلا داصيالا مارمملا
 ىرالو مالزالا مسقيالو

 مادللاب ابطمضد الو مانملاف

 الو ماسعالا نع ثروبالو

 وك زبال عدزو ماثلل بنتك



 -فرقتلا ىرب الو

 ت*ن-س الو لام

 0و لاما عسريغ مشوا
 هلقالا ضتارغاا 2 ١

 3 ت*ْنقد

 هيلو

 6 د لاعتنالا
 2 جينا الدحلا باوبأ

 نالؤوبأ كاز لامار

 " هللا هعاضأ ىنال_نإ|
 ّ ازخناخو هلام عاضأ
 مق صاف نمهطاحالو

 ترا هلي_مو ىد

 بنو هاشمي
 ىبلاب الا هاناطخ 0

 ن>رشعمىرصْيماقلاذا ه مهرس مبين رحاولو اس نادرملاف
 ناسا لاق

 اناريس تصصأدقشبراكشا ىذا ٠ ممر ىلاذع ىنةذآول
 انالهيولو دنا ةسظيفملا دنع » ندخرشعمىرصنب ماقااذا

 ةدمصق نمىعادولا نيدلاءالع يشلا لاق

 الهمس اعنل ا هارئاموأ « هظملولحو ل ةمبذع

 نيدلا لا جشلا لاف

 تاحبولقلا لك ىلا اهارتاما «٠ هظحاولىف ساعمب ل-سعم

 ةروك ذملاةدمصقل!نمعادولا لاق
 الوطأ هلءلكللا بيذعت نوكي و © :هلءاك فوم_ىلا ىشو هظاحلا

 ةتادننالاف

 الوطأ هل طكلا بيذعت لازامو « اهلءلك ظاعللا ىاسه.ثملب
 دمصقن مى ادولا لاق

 ن "امطظبلقنءهدربب 5 ادسااول ع دريملاكرهنلاو

 مانزل
 ادصاااولعاذلس“الف * دريمكح هرهلاو

 اهناكم طحنيدلا لاه يلا ناف ىادؤلا تدب ىفهدرب ةّمكسن نءهدريم لكو هرم صقن نكس

 ىادولا لاه نا ثواذل-الف هّتسس ىف

 ميركرافنلا ىدا,لخاننء » مور مرغمل وا تنك ام

 ةنايئنبالاق
 مك لم نمىودثلوطاب « الفلا عرهم-ثيل ذم 0

 ىعأ يام ىف ىنادولا لاق

 دولا نمتمهفىعأ هتةشعت « ةنجن سلا ىف حارالازغىورب
 دلقلا ةفتسهلا انقس تاق « هام ادئاق ىددتتاماذا

 ةنامثنما لاق

 ىدرولا هدخ ىف قتريل « هظاادءةمىعأ هيدنأ
 دلولا ةةدئذهتاةف «٠ ههدونمىانع تنك

 00 نيدل"العزيشلا لاق
 تاخيامةقوطمثدغت ٠ اهيسم رد, ىل_ءتاذ

 ةناسشنبا لاق

 ه,تلامب ةقوطءتدغف « مثال نعاهرغئتواولب تا
 عادولا لاق

 ىلغل ا كلذالاق ه اةثاأىوهىربيامو
222222222222222 022222222222222 

 لاق



 ااا

 ةنئايننب نيدللا لاح عشلا لاق

 ءادولاننوذحلا ىلع « ءالك "هلع ورب ماه

 ىعادولا نيدملاءالع نشل ١ لاوت

 ىلذاعابة ذك ةنسوىف ٠ الل ءاضراع تناراذا

 لسالسلا:فولاداقت ٠ ةسمانمىتأ انبي لعاف
 ةمفاقلاو نزولا نءحيرذإ او نيدلا لام زيشلا لاه

 لئاطز ست ليوطعرذ « ىتهم اهلاقاسىذلا ىدفأ
 لسال اة :لاداقي ٠ اهتعلط ىلا اهيغدصب ىلق

 "ىلع نع مهن داو مسا حر خم هباعصأ نم ةعاجب عمتجا دقو نيدلا ءالع نيشلا لاف

 "ىعسلا عم”ىبعسلاهيفادغ « موسانل نامزلا _مسدقا

 ”ىل_عىف ىلع ف ىلع * طيخبرخاناك انعم
 : ؟ نيدلا لاهي زيشلا لاف

 "ىل+ نسسح نمهتلامف * قعموارادةموا.م«اتولع

 "ىلعف ىلع ىف ىلع » طبخي رض ةثالثلامكناك

 نيدلاءالءزجشلا لاق

 م رغأ | دم مشل | مدي ةبءداح نمذ-تانم

 دلا نول هنولو هتك ملام روع رلاف

 00 5 نيدلا لاه جشلا لاف

 مرغاارب اصلادممشلامد ٠ هنفج نم ساكلا تركشال
 مدلا نول نوللاو ىرب اك 5 هد_خنمكلسملا عبر رلاق

 دمصق نءنيدلاءالعزيشلا لاه

 راحابدرامااهقب رو 85 هفرط نهرتافلاننكذد

 نيدلا لام نجشلا لاه
 تاءىتلا ىءاضعاتاامراحان ٠ هل.ةم نم باضر درب تقذول

 رئاشلا نعرتف نيدلا لام يشأ | نا عم
 نيدملاءالع يشل لاف

 انيئصحلا منكم وزتف » اينغنوكتنأ تئشنا لبق
 انمإسملارهظا نيب عضيو ه رح هللالا عمطقيام تلق

 ةنئامثنبا لاق

 انيقي ىغتةورقفلا ىذانم ه» حسن حو رت ىلحىل لاق
 (ًاملاروهظزيب عضال « ىتنا ٍلسعاو كعنعدتلق

 ىادولال اه
 نس مضاو مية ىرذعفرذعاو . ىلذعخ ر طارد راكنل ا ىف ىلذاعان

 الار ءاضقلا سام 0

 تنكامو ةاشفلادولإ
 و اكحلا عهدا مقال

 الول مانالا م .
 0 سيصل

 مهتاستاو هس مهلا

 رد مقل معو هيغل
 ةمهسل ىلع ني[ يزور هم

 هيداك ةصصا ىف دآ ||
 هعدتكفى )ّ لايدلا
 9 ”رشلا ىف دقوأ

 مركلا 5 تدم

 موا ًاشهف ها رك

 الو ف اعملا هلو ءامسالا

 ادرغالو رهاوملا 0
 الو ءامعئاملك اتا
 الو «اه-فة_.لك

 الو تي رهعلا لدع ةركس

 نيهراحا ىذاه ضايتلك
 صخر أ امءاضقا !تاراثلابو

 حمام عاساو وب
 قلب ةلاذنالا هيو

 3 رامالا تومو راسل

 "اسما ىلإ ثوراغب
 بكس وأ ءادوسلا ىلو



 لازتفعءالو لادأايينال
 ىلع ىلا َ دكلا ىهو

 0 تاو تع

 ا
 كردهنع طا دا لا

 بسكالاة فو راعلا
 ىل-ء فذا راق الاو

 ن“ عفتريو هلاغبولتلا
 ىءلقثيالو هاكراوالا
 ماسعاب هصخث نافل

 نءهسداع هضرعناك ام
 هلان ذا قلعتل هلاق_ث)
 هال نم نست سإو
 ل-ضغا!ناصدقنوكي
 نع تدالاو هت

 نس ىرتشاو هلالزا
 هيرادشراك ههاح مانا

 اهفديمعلا خشألو هلا
 ل2 ل تمم

 مدمانازاو : اقاوو ند
 ٍكانعتهقاءاش نا هيأر ص

 مءاقلا فآ ىضاقلا ىلا هلوز

 وكشي دأب“ ل

 (ىريحاركبانا

 هاقب هقلال الأ ةمالصا
 تاأاذا ىضاقلا

 ا
 ا 11017 اي ا 7 نم نط ح وكب جيس بج دس وتو جلس 5770ج تنطر ترانا اجو ت1 در نفاق“

 نوذ# هنا ءءريخ « هعجقرطاةمءانأ اذاف

 اموبلاف ىناسارفلال_بمايانأ هريسغب قولتامىتلا ماسمبالا ده اوشنم لةثأامبرغانمو
 عطقاو ههجودّوس مهالا تلقى رك دىرج دقو سا<# ىف تنك كنأ ىنغاد ريثك نينا ولا
 نس ساف مرصح مركب سول بنتو كلذ تلق منام ٠ همدنم ىق_باوه أر
 همجوتااع ولربرقتنم هقاك امىلا عسر 95 هياوسداد_بل هنعافعو همامبال مولا

 هيلع اودوعشتساو امحو هوع»و ماحالا ةفزغ مهول نيم -ةثملانا مد_هن 5 0

 ماكلا + .جونأ اوررقدةةنيرخأتملا دنعهيسوتلاامأو ٠ اهركذمدقتىتا دهاوشلا
 رم-غوأ مولع دءاوقوأ مالعالاءامسا نماحالط ما ةمتال_ة م ءاسعما ىلا هتاجب وأ همالك ضعن
 فال .ة- لارتش ا مغ نمل املا ظفالا ىنعملاةياطما مدون نونا | نم هل ب عشت ياست كلذ

 مدقتدقو «* هديعي دب سس لاوذما اذه ىلعو نيدلا ىف هزيشلا بهذ موهاذهو 5 ةبرودلا

 ةطراعملا لحال معيد, تص-اهلاو:مىلعو © َنفلا اده ىف انا نيعم_س ةدهاث همعبدي نأ

 امهدانيهد ون ماه قرفأ او ع اهمسداوةيروتلا فهءجوتااع وةءاس لخدادقو

 ةيروتل نأ ىناثلاو هلع ملطدملا اهذالابه.بوتلاوةكرتشملا ةظذالا نو تصه:ةيروتا انا
 نيدلاءالعلوقك « ةعالتم ظافااةد_ءنالا ديال هم وتةلاوةدحاولا ةظفللاانوكست

 ىادولا

 نأ-ءنم تيلوأام ثيداحاىورت « هر اوج حريت) كيان مانم
 نس-حنءنذالاورباحن عسل ةااو »# "ل نعفكلاو رق نءنيعلاف

 نشيلا نيذ-هنمزسحأ ادهاءني_ءدقتمال تد_جواملهفاب نأ ومءامتغاب ولوقأ
 نم ىعادولا نب دلاءال_ءزيسا ارهظأدقا غاملاناص-- !.هتمدةكلذلو ع ونل اذه ىلع
 هذ_هبءطبهد_هدسا:لاك مو هراقالا ل ءتعاهوجو همس وتااىف بدأالا نسا
 ردأو ني ريس نباو نسا نع ورب ةقثوهو ومو دل دلام ا ةَرقو وف ةّرقامأ ء راع الا
 ةيودعلاة داعم وزودو زيعباتل اراك ن مناك ىود_هلا يشأ بةلصوهذ'لدامأو بان
 مل_بوه-لعهللا لص هللا لور بحاصوهلنا دعني رباح وهفرباجامأو ة-ثثاعزءىورت ىهو
 ةعجرلاب نءؤدناك هنالءوذءضااو يسبانو» 'وفعذ مطا | ارباحت ال ىءطارب ا ع سدلو

 هملع هللا ىلص هللا ل وسر با. نمىأراريبك امعبانناكى رص. نك اوهذ نسل اامأو
 كرتي لف لاقو ه رئاخذلا سنان هدم ىف عدو دنقل ىادولاودهقلذ ل --رةئافلث ن هاو لو

 ٠ ةاسدالا تكلا ادراو ص اننا ىف اذعوارمصءْنع_مدَقتاانمناكو ٠ رعاشلالاقم

 تانددشل ون, ىلو "اهلا يحس لاننا اوقاف ذي روتلازارباو « ة.هيدبلاعاونالاو
 نأح رشاالاطن اوىل نءدقو ةريثك عضا اوهق ةتايثنب نيدلا لام سلا لفطت هدك-نو

 جشلا لاق الهاجا ميناك ص نيدلاءال_ءزجشلا ةيئر فرعي و ىلوقديأتما كلذ نءةذسن رك ذا
 ةلوطمةدمصقنمنيدلا ءالع

 ءاسعن امن "الا هيلع م#ثاالو حارخلا اهناعتنخلا
 ءادوسىلتاةفاد مام * اولاقذ ىنو:-اهةشءفداز

 1 1272 و ل رو م ب رع م مص جسم و
 لاو



 لذا

 (رتا
 (مدعالهمجوتلا هنمرذنس ىف « هتنسوناممافلاكلادوسأو)

 لةحينأحالطمالا فو اهون سو اهامقت_بااذا اذك ةدحانىلا هج ٌوردصم همجوتلا

 ماهباوههمجوتلاوهري غوأ حدب د سةتريسغ نماقلطمالاهحا يدا ل نيهجو مالكتلا
 هبجوتا !ىلءاماودءدتساىتاادهاوشلا َنا ريغ د_-اوام_ميفحالط مالا نال نيِمُدََمملا

 ىلع نود+ذتسم-مئاف ةيعستا|ةةراطملوه-ةفاىق ةارهز اهتلهأ عولطلا_ميقدأ ماوبالا
 ةفلخ ا ناروب هتنباح وزامدنع ل م,سنبنسحلا فرعاشلالوةب همسوتلا

 نئللثاف ناروماو « نسعأل هللا كرا
 نمتنس نكساوَت ٠ رفظىدهلا ماما ان

 ماهبالاع ونحرشىف ىلوقمدقةد-تو ةراقملا ىفوأ ةعفرلا ف نم تنسب هلوقي دارا املي لذ
 اذه تههعسأ هلل اف لوس نب ن ١-1 نأ عبصال ا ىلا نبا ىلةنام ىلع نمتيمل !نيذهب تدوشتسااا

 عونذلا اذهب عولولاريثك ناك عومطمرعاشره نم هنلق:هللاواللاسقف هتركش اما ىن#ملا
 ىلع طامخللا 4لاقفع مصالا بأ نبا لةناذكديز هعساروعا طامخ دع ءابق لصف هنأقشناو

 كءؤتمظت كلذ تلهفنا رعاشلا للاسقف حاودماوهءايقاىردتال هيت اس هلا لمس
 رعاشاالاقف طامللا لهقذكءلعتوءدمأ كل توعداهعم«نءملعيالات

 ءاوس همة .ع تما م ءايق ديزىل طاخ

 0 عدرا يالا ىف ىواستلاد_صقهنال.قناو حمد ىهحعلاب همنمءىف ىو بلا دصق هنا ل مق ناف

 ىلع نقال هفةيمستلا ةقباطمو « هدجوتااب هتيمست نم قمل أماهبالابانهع وذل ةمهستف

 هذههءلعلزنو « مارب الاريذت ىذل اوه هناف ع..صالا ىلا نبابهذدم ا دهو عيمصا !قوذلا لهأ

 تريسغو بالا مما تءقبااجرو «-ةجابيدىفلاقو هباك نمد. وتاارمصتخاو دهاوشلا

 ريب: ىمدملا هباتحسصنا ىلءسانلا ع.بادقو « هانعمىلعل ديالده“اتبآراذا هامسم
 ةعاسهبابااعو دقالا نود لةنلا ىلعهذ لكس م هنال نذاا اذ_هىففا باك مدأ برقا

 اًذاواهاري_غيفاهوهضوو « دهاوشل اوءامءالارثك أ اولدبو ٠ دعاوقلا ضءباوريسغ

 هسءاوناو ءاطلنا با.سانيب ع.هباوداسفااو طرلا ىلا تاصوذ ةنمنبا عب ديلا تاصو
 سائلا يسنو هءيسوتااعوذلا اذهاوعم هه نمو اكسااو «٠ ليد_ءكاو لءادتاا نم

 هيقملأ ىه ىتلا دهاوشلا هلرّرقو ماسهبالا ع ون ع.صالا ىلأ نبا ريك ناىلا مهل اون ه ىلع

 نيموظنملانيّيبلاو طاملنا ىف موظنملاتدبااريسغماوبالادهاوشنمعمسألو هسمجوتلا نم
 نيدنعملا مهب تامظانلا نمدارملانال هدظأ ىف ك] كلا بهص ع وما اذ_هو لهسنب ن سلس ىف
 ىفهندرو دقو ب ايلا اذ_هىف عقوام فراظأ نمو رخآ الا ىلعتج رتب مهدد ا داكي ال ثم

 ءابق نم امي رفا رانأفاأ هلهتنارفغ ىلا صانرقلا نينيدلا ني ىذاسقلا نا ماهجالا با

 ةياكلانهملعىفوقو دعب ىل مسرو هيلع ةباَكلا بسب ةسسورحلا ةاهىلا راهو « طايللا
 نيدنبلانيذهروك ذملا ب راتلا ىلع تتكف هءلع

 نونفو بئارغوعئادبو « بئاعهيفنيدلانيزخردات
 سرر سم
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 هيحونلا
 همس وتلالوق نأبا وصلا

 2 هحور دصم

 1 اك

 نسعاي هك اهفول_ثممظأي
 اًضعبهضعب

 ىبضرتٍلوتدعناىالوم

 برأ دراءلابرم'أنا
 ىرطظان لهّد او ىد>طّما

 بردءلاةجح قكبدصو

 بذاك ء قطن أ مهنئا
 ناش عقر الولف

 ىرتمملاردكلادعد وصلا

 بيصلارطألا بةءوهعااك

 دءس نم ةظاغلا نتانا

 ب.طاارغلا دنع لوشلاف

 دقان ىلءروزلا دقي وأ

 تيعلا تسعي دوريا
 هديأ دهشأبأ يشل اىلهإو

 اعراذتءالا نمموقي هللا

 ناسبلاو ماا هنعد_ه
 وه ل_ذفلا د_ئار ماك

 مالسلاو

 (دمعلا زيشل اىلا هلو)

 ميسا ءاسقب هللا لاط ان
 رواها رحأ عمد معلا
 ناعا امال ةءامصىف

 تسلةمثوناص ا مئءالو

 ةفرحو طامعتعالو طانث' ىل



 ا
 دقإف غلبنمىناملاو

 موقلا ءالؤه دمكن م

 نم اوفداص ني - 1
 زفت الاسف 0

 ىلا اوشو زمال البجو
 درو مهرأت ارث نأاع 1

 تلقنا تو ءلاقدولاقام“ ىلع

 1 وق ن نيب برح كتناو

 ىمءادعالا ديك ىف

 اندنعابلادالواىف ناو

3 0 6 
 و اه م وع لد 3

 17 او ليقاع ءرارقا
 ادتعالا ىف تلعسل لمقمس ١

 قتكخدو اناورذاع
 هنكمل انادمم ةلاقسالا

 كرادئالف 2 ١ عل

 دجتوب أ يشل نأ دقو هرخآ

 اذه لصوب االا هنا ,دبأ

 رتافلارثتلا

1١784 

 لتقم بلقراشءاف كم هس 0 ىبرضتلالا كانمع تفرذامو

 حدقب اكىلقف ىسدوةثلال اتكيامءانعمروزال اراشعاب هيلقلثمو نيمهسلاراهينمع لف

 نهبرض لثقلان ا مد-:دقوةراعت_الاو لعتلا تاه>-هلتقفراثءالاىف حداقلا
 نمل. دتلا وا خوهو قيقدقرفام_تبنكلوليذتلا بي رقوهو هسشنلاو ةراعتسالا (ش

 غلب وراسل | لدملاحرخم لكل حرك قلتفلا نع ايلا اذنع ا اوقللاوهدشتلا
 ماتىيلأل وقبايلا اذه طورسشا ةبعوتلاٌةغملبلا دها كلا نمةتععلاف

 ملسلارمضان نم ىل طلتدق راثااو *+ هت“ نع هز كيهوقجرخا

 مجالان محرخثمللا جر مل * ولو قوةءلارج ىلعدوتأطوأ

 بطاح هدمت“ ن نءاهركهجارخا دن ءهدلاحا ويف لثم هناق نس>- ل.ةقْنيّنِملا ن ملكزع ف

 هداه ولام ةءالانهدق « ل آاارضاننم ىظتلتدقرانلاو ةلاخلا كإ هي او رثأ دقو هب امحأ
 للارض نم ىطتلتدقرانلاو « هلوةب لاخلا لدمو بدع ب ابحأ م َمئأو مكتماذه عوقونا

 نمجرخام جحر<ملوأ ثمللانا قوعلا رد ىلع هؤطوا امد ذع 2 ىاثااتيلازعؤ لام و
 امهتمالكح رخأ دقو بابل اذ- هىف نايا لالا تيبلا فولي ىذلاو لشملا اذ - هو «محالا ِ

 : ناذاتسالا لعيلو « ل. 2
 نيدلا قدزيشل ١تيبوكلذ ىرب نمبهذم ىلعرت اسلا لملا جرم

 مدرلالياولادةذاىوذبندغلاو » ىدسجى :وهلا ئضأ د ةانيائان

 ىضا امهلاح ل_ههناف "لاححح هطورمشب ىأوعونلااذ_ه متى داجلأنيدلا ىئصْمشلا

 للا جرخت مالك حرخأورطملاد_ةئاىوذيا نصفلاب هيايحأ ةببسغلهدسسج ىوهلا
 ة.ذاقلا تناكوإو دا ارااىلا برق !ناكل اذا ىوهلاعضوم طحول ركل راسل

 تدبو مهتمعي ديف عوذلا اذهاومطن 3 ثاءمعلاو يواقلا ىلع أ تاكل مدراريسغ

 نيدلازعزيشلا ١

 معشلا,ردةلاعاضتانوكي دقو * هينامزلا لثت مظاعتلا نم
 مهذىلا هب ب لصوت د ىلا هيفل مو أن اتزحعو ركشلا لكدةودي ر تلا لا هرغتيبلا اذ م

 0 رت مادي دجأ لق هربك رتف ل يلا روصىلاوأ ءانعم

 هبعماسل ار امتسسان مهينامزلا لثم كلذلف هلاعفأو مالك ةمظاعتي لوذ_علا نا همة لاقدق

 حسا ارخ 1 لاق مءاعدلا هيف بصتساامب روهلن يسم كل ذيفو هيلا ءاغصالا مدعو مكهتلاو

 5 دول عأهللاوأدصالا كلذب قو ذم تدادزا|فالثمتيبلان 2 نال ك2 1|تلسرادقو

 قصت
 مرواذتنمستسادقلاف جوملا, + هلثماكحومكفدرتلقو

 قيشر نياهررقأك همةراثا هيفائثبأمش هسقتاثمىذلا ل.ثقلاىلالمانملاميأرظنا
 ناررقتو مدقت امحصحص هيدي ملا نم+.شملا بير قتل هيبشنا ا ةادا تفذحو ةدمعلاف

 ٍبهذم ىلع را .لالثلا 0 رخآ تح ا اال دع ١ اندسبإلات 0 ا

 باوصلا
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 مركلاةبسانم امسييف ةرشنلاو ادنااو ثي د1 1ىفةياورلا بسا:تنعبتيبل ا ىفةنعنعلا
 مرضرغىف هس: نم نو مرواذتسملا اذهدجو نم نمسا هللا هجر خيشلا نا ىرمعلو

 ىلصوملانيدلارزعتس و هلدهحال نمدهج ىرمعلا ذهو

 « (ليثتلا)و مرهنمو لفطندو بابثلانم « اوفاسلوالا موقلانءريظنلا عراو
 ىلاةيسنلا اهبد_هقدنا نظامرهلاو لفطلاو بامشلا نيب نيدلازع جينلا تيب ىفةسانملا
 لاو لالفازواعتال ىعيدب تدب و مال !!هملع مدآ

 مظتتمهنمرغشبريظنلا ىار 6 لباملاوىل اللا مظنترك ذ

 نس عماذه مظنل له دنع ةعيدي رغمل امظأو ب تاع .كلامظنوىل اللا نيبامانه ةم_سانملا

 اددريظنلا ةاعا ره دنع لاكشالاةاظودعام لاث اااددروفو ةمعيدبلا ةبسانملاهسشنلا
 نايف ا

 راصوتح رمال اذه برو
 ب>واو | ارش طئاتو' ارعا ثتسدح-دقو هتيدوةوالحو ىعيدرلا عونلا ةيمست فلزغلا نودع ةفزاغمو ماصسالا ةقر عم

 ناهس ا 0 ترانرانرثكلاقيالثل تباذدققضلاكرعملا ادهىف ةدسوملا تناكن اوملةل! نانع

 قدعلا باد ىف ىلعس نم (ليئقلاركذ) 4
 هدةعاص ىلعساو هتقرا . (مرواذ تى وستسا دقلاق ح ولات 5 0 6 ومكؤدرتاتو)

 هياعئجملاو هلاءا(اانأو || كدي الف عم ماكدملا دي ريتاوهلافو عملا عم ظفانا فالي ا نمةمادقدع :رفامم ل شقلا

 ءادعالا 0 9 فادرالا ظفا نمد_ءب أوه ظفاب ىأباسغاو هظفل نمسدرق ظفابالو هل عوضوملا هظفاب هملع
 ميظعلا ليثقاا اذ هوىمهالا ىذقو ىلاعتهلوةكروك دما ىتسعملا ظفالالاثمنوكي نا لصي

 لا نعل دامو هناغتردقنماحنو هك اله ىضق نم كله ىأ ةقسقملاو زادعالا ةءاغف

 نوك ىناثاار زاعالا ةغالباراصتخالا امهد_>انيرهالالا ل.ممْلا ظفاىلا صاخلا
 ةئسلا ق كلذده اوش نمو ساما ظفللا نمل :لصغالو عي سااكواعلا والا

 نمقرو تدليامل ف

 فقةوو تيمراعد ىلا

 ثيحةدحو] او دولا نم

 م و تفقو
 رذتعا تفصواممراكملا || تن عدزمأ ثيدحفف ولا ضعبنع ةباكح لو هيلعهللا لص ىنلا لوقةفيرمشلا
 اموت *م كدضو اموالئم ةرسشعلا نس هفصو تدارااماف 2م اسالو ةفاحمالو دربالورحال هسا, لءاكحص

 دن اذالوأ 3 خيشلا معولو اهايثت كلذو ةدابزلا نم هفاملل_.دقلا ظفاىلا هعوضوملا ظفللا نع تاد_هفهثاسن عم
 نع دلبلا اذ ميددعلاءامناو لاد_دعا حودمملا فصو كلذ نعذ لدعم هنانهقصو ىلع عملا ةما تل .ءلب حودمملا

 ةياع_سف الا ءهدإ ةرشاعملا بمطو بناملا نيا ناكني نيذللا ل_ةعلالاكو ةرمشعل نس سس مزلت#_بملا جازملا |
 ريو ا

 ةباكذوأةءاكحوا ةباكشو] سيل هم حل مسد هنال تانالاسوما نا 1 !ةسحار نمل #للا فاك ذلاب )مللا تصخو

 ردباذا ب ب رْغةرشعب ل اسال بيماساب عاتجالا لس#ن تنص اوال -> ىلا ءللا نوكلو ركشااودكلا نمأ
 ناصاو رضح اذادمصبو ٌْ لالا نالذ_ءاهتىل_ءاةفصدد- دو رمصتأاو لوطا او درع - -!اوّرللا نيبالدتعم هتلع-دقوأ

 اع هنوصيال نع هام نوكمفر كلاب استك نم“ وهلا صوحلو سءلا ةبسةارناهنل | ىلا ةيسنلاءاتلط موج همقدربب ا

 كلقدق هذ هسلاقر ىيورزتلام اذهل اءاطم_مدربا!لد_ةعمةرا1ادالباافودربلادبد ل5 ةدراا دال ١ ىف

 ليث اظفل هنسيامماذهو هيهبم يملا ن نمهبسثملا ٍبرقءلهسشنلا ادا تفذيو ةماهت لملك

 رعي الاول ادع قعر تانك ىاءااغلمءارد_ةمالا* ىيعال هنوكسل

 هنو وش أمس لث نأ كلذو مهضعيد نعل ئامملاوهل_ئفلاوةاداريغباهتكللو هميشنلا نم

 سقلائ ص الوةكهنمةراثا



 حل

 لءقلا ةرريص ه» قانعلا بامث امس

 ىلا لبو اعضاخ سفن ح رطال حورطمنب | هعم-ولانبمذت هتنهض تببلا اذهب ىلاعا ةدشش نمو
 وهو اعئاطدب عئافم

 لدن اقروطاككن» راذعلا انعلخااو
 لبقلا» ةرر ع « قانعلا باشا دل

 نسح نم ام_يفامو نيءذنلا ىلعد حورطم نبات ىلع تملكشل ةلاطالا فوخالول
 اذهىف لضافلا !ىئاقلالوق تاداغلا ةبامنو اه-هماة:قمليامتاراعتسالاو يسانتلا
 باملا

 نب ىلع فأىلا هلوز »

 *(هيوكشم
 ك ىو شاو نادعابو

 مدع
 هقو#ت نا «_لهتالز

 5 ا ا
 يدل ساو كوول

 رئاطلا ىبلقو هس لادلاو « هعدص قطعا رح

 : ممتن نيدلاربجلوق بابل اذه ىبمعيو
 لز_هعهسفتوملاام فقومىف * ىولا ىحدقو ادهش: تنك ول

 لطةلالظتح نءامدىرجت * ىدي ىل-ع ةانقلا بيبانا ىرتسا ٠ الو انارقإل عار جب انددع
 دابقنا عملطسقلاوناير ماو ةا:ةلاو بسانالا نيب بسانام نسح ىلا لمأتملا امي أرطنا 0

 اذهناسرف نم ميخنبنيذلاربجيريمالا نق ةحمانأ ى اف هفرصتن س-و هتعاطملاةيروتلا 2 ثلا ءابهنتالاطأ

 ةاعاسه بناس ارو ةبسانملا بي رغىلا ناسحالا ىفغلا و بايل ا اذهىف داسأ نمو تادسملا ثيداحاهنفاو بسن و

 هلوشب ىراغرلا نس-ريظملا |

 اع ردت ال يزد نوولا تيكر غلا ناكل ناكتكت
 اهعرش ب ااح عب رلا كو بدلح + اهيطثو بعق ضرال ا هسووابت

 ةوالح عمريظنل اذاعا ىهىف ةبسسانملا نسحو عد ددملا هددشتلاو بي رغل ا ىنعملابىأ هناف

 هلوق عونا! اذهىفنيلازع جشلا هسفن :!ىندشناو ةراعّدسالا فطلو ماكالا

 ارقن سدل روطس هعفرحال 0 ريض ناكر تبحلادخ

5 00 1 

 د هروهظقدما|
 لاجم ٠ ىءاهلذذا هزعدما

 هنل ءانف ل قو هنذا

 اهلوقأ نا هن اذاعمو

 ارمضخ سةلاورضخ أك راذع « ىردب تاقوريظنلا تمعارف لضافنازيشلا نيو" 7

 ىلوق عودلا اذه هتمظناممو ةبسانملاماهبانمانهسفنلاةرضخن أى رهظيىنلا || الو هيكل: 0
 قيرح دار هراقأن ىش »* عىادو راها _مدعمتزربأ ىدعت الث دع 3

 0 0 م رك
 قد 59 نمالسالس ىئلدنع 0 ىد_وريظذاا ىريمدحار 1 5

 ىقيدنلا ع وذلاةيع-ازاربا عمرولبلاو ق6 معلا ولسال او مدعملا نيبانه ةيسسانملا نس

 ىلل انيدلا ئصؤيشلا تو هيرو نعم ف ىفزغلا برطملابدسنلاو

 01 عا ما ” لولا ال تالا

 زرت انقذ 0 اذه

 و لغم ند ه-ه+وو 03 هدينءرمشلاو ىدنلاثد دم كورب

 و ا هلي ًارامتسسلا اذه

 نالاقناسعلا ةدعيدي ىنعأةب ءيديلاهذهحراشرفعجانأ ذ زيشلا تي أر نكلو تبان بسن

 2 تا |



 اسذعز

 ل ىلعأ هبعرف هلىكدم « ديا ىلا سوةىىأ تح
 لاهل ىشةنولعباهل فا « ةم_ثح لفطم ىن اود ناك
 واغت تهت هيرد ىلك هل «ةل صا وغسرطلا ىف ىد.ناك

 همئالب أمهم ن نكسأو ال !تنب فا ل_دام ىذا قاغملا ارعاشلا اذهةكلم ىلا لمأتملا اهيار ظنا

 مدقتملامامالا اذهو:ا ارعشلا لوك اه دنءفةتىتلا تاناغلا هذه من همسددلا تايسانملاز م

 هتاماقمى هوب هملاراشأو هفلخ ىربردلا ىلصىذلا

 مدخلا لبق سفنلا تيفش ىدعس 5 ةنأد 0

 مدقهتما لضفلا تلقذ اداك «“ « اكبلا ىلهف ىليق تكل ع

 ةبيرغاابلاوقلا كان ىفمواعلا كو تاماقملامظن ىلا ىرب :ريرملا قمس ىذا ر* عيبا نان

 ماه نب ىسعرلا قو هناماقم ءامعأ ضع لهعم_ساو ىرير سلا جد هلاوعم ىل_عو

 لكىل-«و ىورسلاادي زون أ هصسامي ىردن تصء_الاح رط ضراعو ما._هنبثرحلا

 رثك ١ةبراغلا فك ناكن

 ف برطأو ادهحدلا ىف

 دعبلا ىلعمتأو ادهعسنغلا

 ةرضحلادوتاىرمعلو ادو
 ةبيغلادوو ةوخاوءاحلا

 هش عجبدقو ةؤيهو ءاؤو
 شارو امهلبحلضافلا

 لءريس امو امهيلست نا سحْنن :رم هبفاكامىلا عجر ةياقساا هذ _هسانعو ةبارلا هذهدبأ رععيدبلاةريدق#

 8 ريما مي كمركلا مداخه عم جلم ف مهضع:ل اوةعوملاا اذ_هىفن ..سسملانذ ريس اةاعاىهىفةمسانملا
 فرعل !للطمب ن ناو 20 لإ كوع

 رثك !لاذنمنسحلااذهمادخو» مداخل وسر نأ بع نمو
 ريع كلاخو توقان كد _خ >و * رهو ارغثو ناحير كراذع

 عماجن اهلا هذه عيباصل هجول ذا لامن او دان اورغنلاو داذعلا نيب بسن نكقملاٍيدالا اذه

 ناك سانتريسغ ن ءأسثرك ذولذ ما دانا ءامسأ ىف ةمءال هالربنعو توقان ورهوجو ناحي ريب و

 هلوق س اون بأ ىلع اوباع مهمناف ارب ”اسناكن او بعواصقن

 ريطلابهذيالو سانقلا ىف

 هلل ىنناعأ سانلاو هللا ني

 هض هرفو هق> ةيدان ع

 هضعبو | ب>اولاءاشقو

 تلطأ نيسحاالوانلط دقو

 تيثكامفاعشأ مالا فو يبذكتالةرر ريم 5 انمع تفلح دقو

 0 تصخغاوامدااو نص » وللاو مزمز برب

غناومصْروامدلاو بصخملا مالد امهنالةبسانملا نمىنجأ !:دضوملاف
 داو 2 ين ن-”ىلعىالك طارصلا سلا ا

 تيمكل !لوقةيسانملامدعىف ولة مو ةمامقلا 02 طونءوهامو نازيملاو
 ناف هماطتلالدشاو همؤلك

 ة(يدبلابوصن ءبةكدام بنشلاو لالا يف لماكت اضن 5 ةمعئءءاروصاهالي اردقو

 يب نهد نمرلقلا ضيف سعللا هعمرت ذولذرغثلا مزاولن مبنشل ا ناف مصصوهو بنشلا بسام .اللالدل ااولاقم#ماف
 اف ببط داكي الل معت ]| قبمانتلا ةمعالمنم ىنيجعيو هد_ةنلا نم صلخو ةبسانملا ننس ىلع ىدمكلذ بسانامو
 مالشلاب ةعاملاو همدخأ عموم ىفةنابللا نيركب نأ ةمالعل لوقربظ: |ةاعا ره

 6 مقم ىعسج «* ضمبف ىفدانم ىذعي
 ضغلا نا اودالا ىف ريدي * ىخرالا ىرديو واساف.كو

 ساكن خج ىف ةعمدلثم تناك ف تقر » ساقلالاب هسا ذا تقرسةيدنو

 ةعمدلا نبذ ال0 ”الاأثناو بولقلبذجودرولاو ناوخلالا ندب بسان ام ىلارطنا
 اذه نم قوذلا ف ىلكتسيام ىلحأ نم وه نساهم اهنمراعت ىلا ةراعتسالا عم ساكل انج

 حورطءنبالوق عونلا
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 لوزهم اضل كالا بدال لو نمهراصةمىفىرتال بي رغلاطغلا '

 مثلا لغشيالتل كلاثه

 ةرمض>|منافربمالا | ذي هملق

 ناملا نبيا امهف حجر

 تازتلاف ل تانوككو
 هفدصلثسو 0

 هلوأ طغت ها اذ هو

 ءافعلا هرخآ طغملف ءاقللا

 0 ىلا دم لازال
 قالنم هملولا.عق هللادمع
 هنركاممانمعاو هاب

 كاد لكلا هباصصأو

 هلثمدمتأبو لذه .وامالا

 تاك هلصأ هيلا اوعدبو

 اًدحو هلدأ اوهامالاريفا ن ل

 لضافلا اذهترمث اعدقلوقأ

 هنرمسق تنالو هنرمشءتباطق

 هلاصو تنسحاف هتلداوو

 هملألو هلاذتثتدذجأو

 | هتمعو هدوحترزغءاف

 تءقبامو هدوعتدلصأف
 هتسحالا اهررع نادتمالا ف
 اخ همسرفتالا ارظنالو

 الا اص نم 'لدخ ىئتنأ

 ىح اهتخانممرك اىهو

 هشيو ني ةيرغلات لاح

 (ردظنلاةاعامرك ذ)
 مظاشمهئمر غثيريظتلا عار * لباب اوى اللا مظنتب د

 قوهوتااوملاو قءفوتلا اوفالثثالاو نءانتلا ىمس ريظالاةاءارمىنعأعونلا اذه
 ةقباطملا ج ركلاذاتتا رك ذعءاغلا عم هيسائ امو اعاراتاوأ مظانلاعمجناحالطمالا

 هبسسام امىلائث عود صقل اذا نعم ىنعموأ ظفالاظةلوأ قعملاظفل ةيسانملا تناكءاوسو
 ريسل ا اهاحنأ لبافىرتعلال اوقكموجولا ىد-١ نم همئالداموأ هعوف نم

 راتوالا لب ةيريم الا لد تافطعملا ئسقلاك

 نوُس وأ نيحا ارعلاااههشين | هنكع ذاك هسشتلار ركينادارأو ىسقاالب الا هم-ثامل هناف

 مدقتالرانوالاو مهسالا نيب لاما دق كل زكا ءانحمالا فدحاو عملا نال طختا||

 فصو ىف مهضعن هلوفانه في رظو ىرملا اذه ىف ضرغلا باص ًاَدّةلىرمعلو 5 ىدقااركد

 صرف
 س الاقرونمهنذأو + هد .رضانراشا جنم

 سو هيلعهتلا لس ىبنلا ل ؟ف موضعي لوق هلثمو ةراضنااو س"الاورانللانيبانهة.سانملات ||
 مكللا ِباَكلا ىراثويو 5 ىهفااو نونو هطوُش حن

 ,ممزو قيتعلا تدبلاو نكرلاو 00 امصلاورعاشماو طابالاومبو

 رولا ءامعمأ نيبةيسانملا ن نسحيلوالا تيملا فى أ ورظن | |ةاعا سه ىف نسح اوظانلا اذه

 ادهن اللا لوق ىبحتيو ىسهتاةيزاحلا تاهلسا نيد ةمسانملا ن_س<نىناثلا فو

 كالا
 لحم دابحلاب شرف ضرالاو «. زرطس فولت عقتلاو
 لكشتو امداا طق رعب « اهتافلا اغا كالمخ روطسو

 طقئلاو تافلالاو روطسأا ندو للاو شرفلا نيبو زيرطتلاو بوثلا نيب بسان هناف

 ' ىرعملاءالعلا فا لوقهلثمو لكسشلاو

 رضتفاف تاشر درلا لاوطلابو #* اهبنو رشففي موقل عاربسلا عد

 رده مدنمداد؟ت:أادحم 9 تك اذا اللا كءالقانهذ

 عيدي لوقبايلا اذ هىفتاداغلا ةباهئو«دادملاو ةياكلاو مالقالا نيب بسان اضيأءالعلا واف

 ىرسا|لوطاميف فصرةدمدقن هىلادمهلا تاما

 لك ادبأ ىدرلا نيسعىف ىنك * هيومج ب وج المل ن مهنا

 ل-ةنئملان كرا ه الط ىركلان اكقاسىرسلان' 5

 لكاىرسلان اكد ازالفلان اك« مفانل؟ىطملاو عامجان أ تح
 لطي قان نمو ماهر ىفو ه# عض رص ىدث ىرثلا عساني ناك

 ولعتام دعو ىوجحانروغل 35 انري_بميف ةسوجرأ ىلعان“ اك

 ةيسائملا نس-نمه.ةنحامم جرت لو عدلا ىفاهتمو 1

 نآع
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 اههو ةراشب نب لملخ نيدللا عر :وهو همل اراشملا «ةمعصو ندالاو نسحلاب 0

 ىلع لاف ىضفر لطتالو « ىدحتم نكمّةسلان ىموتماب

 ىلخااجارفو مشل نك « ىوهلا قصف ىلملخ تنأ
 ىلوة ساحل ا ىف هند ثذأف قيرطل ا اذه ىلءأسش هلمظن نأ داشنالا دنع ىلاضاقنو

 فيكف هجانت فرعألال اصمم تاقفوصياقلل ىسع « هنو هسافنا فص ولو قب كف هج

 مر ه-جالع باطأ انأم-هل تلقفانرقىثالاو ه داق حانأ اولاقذا تطلاغو

دوتلا جابي دءاسكو عونا اذه ةتابن نينيدلا لاجئهشلا ملظأو
 فدكف ه«-فطاب سالا نيب عجاذا نزولا هلل ب /وةي

 لاق ث.-انم هفاك ءافتك الا فرط
 مبطخو هرهاظ سرامأ

 مصأ فيكف هلقأد 6# انثلا هي اغانرطقل | ماعطبيقع « ةفصتب مالغل !ءاجدقو لوقأ

 هينسفرعأال عدو هرخآ الا نم هىعدو ىوشأ ن م معتاد مو فئءاطق نك ءاج لهم

 انكي هبندفالثأ فيكن نيدلا باهثةاضتا ا ىذاق دااورحْن !نيدلارونل ى طاري !نيردهلا ناهرب ْمشلا بتكو

 فكشف اهردد عضأل 0 نءةسحعل اك راكم ىؤرب * لزب كةضنيدلاروىالوم

 م-هالا اهزعلر ادعأ اطَلا قدصر ا ؟ سلو ىمقت «ةوالحراكلا كفي اطق تقدص

 هللا نعلو, تارفكال نينا تباو تن هرغلا عونلا اذه نمهتدروأ ام ىمتنا
 كاد ىنذتاك تاطشلا متاقباملالاورطاوللا ناس : هتباقبملا نر دن اولا

 اهتمدا ةالاوم ناطل ا اكسب 4نوكتناةيروتلا ضرر لن كلو ةماكلا عستعتباقتك الا لعدهاشانع نيدملا صقل
 اتقرأة مشو اهتقأةمدخو هتمعي ديت اس | كاإسىف همظن وتمبلا ذهن تدهس |تقيكن نبدلا قمع ءبثلل تيتو «هدربت كل

 مهل ا امحو ةيعسب فاكمريغ هنا عم اذهمةاقاب* انك الا عضومررقو لفا - ااملقنلاو دكر لا نمهنقام عم

 دقو اهتفامأ لاومأو ىلعدهاثنيدلازع يتلا تو« عونلا اذهاومظ:. 0نايمعلاو ةيدو ىلا تةتلمالو عونلا

 ةلاو اهتمدخدئاوم و اعمطظأ وهو عملا فاماو ةقرلا بالكس او بد !١عوناا ةمهست ىفةيروةلاهمازتلا عمنيعونلا

 لوف امضفنةخو اهتضر ع ىعزم>ناصغالا لحتك ىذنا ىت هش ا داكن سعشلا ف كب الا ىنتكاامو

 0 - هاو ناقل انرت رتكع و 0 عا فو رعملا 3 2 ساد
 ُ حا لوو ءافتك الا ىلع دهاش ىتسيدبتدءو سقوا لمتامناةماكلا فرحلدف ىتْنيحهلوةضع.لا

 ترد 0 قرطف نر ولا ةمال_.عمس وفشل ةسمارت كل نا فراوشإ د !ةيوك هدر كن
 « الال_صاخلا لود# ىهذعونلاةىستب ةيروتلااماو «مدقت ناو هما تحلي زا ءاثتلا

 لهو تصأىلأ ت تثاسح

 ثثدح. نمالا تئثدح لهو 0 و :اهنمشبالذأ

 ةهؤاترمر امد ىداهئااضغبلذاوعلا لاق ٠ هتروكىناقلا هد ىئتكاامل
 د تلافتامجالا ناطلسلا لأ رند الاناو روو يدا هنارهاظلا ىفاضغب لذاوعلا لاقت هترجت ديازتا لدن |ناانهىنعملا
 ىعضرامالاانهه ىنءفر لهو لئاّقلالوةىلارظاع انتك الا اذهوهلادسح ميمددنا نطامل !ىفاودصقو

 0و كح 3 اهه>ول نلقءان سار ارضك

 للملا نأ مءنيفسنملا بدالا له أ لمأتتببلا اذهل مآ:نمودر اعلا ةهلمتهملا لادلان وهو

 اذه ىلع عون :ل١ اذ_هو» نولسالا ةلازؤسو ىجفملان مهيفام عمةقمقداهل» .> هيرو ب كرتفأ
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 امناولوقن ةتام لع“ اللا « لث ”اسوهنأ لق أت لئساذاو

 عيديلا نك د ولو ادد عوقولازب زعهنا مدت دقو ضعبلابءا هتك الاىاثلا مسقلا

 كمصق ن نمثل اانسنب !لوق كلذ نك

 اردنو ةدفع سف: تهنن * امتاولازغلاو ةلاز ارغلاىوغا تك ىغ 2 الو ةوءهلا

 انءلاتةلطأتيمعأاذا تح ادداج يعن انع تفك دقو 27 ةطقنلامرك ليج

 ةاجخ قش : جيش لوق هذمو هلقو «كظذا نيد معنلا نا

 ةايحلاو توملاَْتاو * ىدصقو قرض كملا اللب تع نضر

 والو ىتاقماو_:ذ اف هىداؤفاوشحوتن ا ثنمأ ده همفبالا كولا هاتر
 ةيروثااةدابز عم سناك« نبالوقو حاورالاو همديالاوت اقدءلا

 رف ارامطتم انطودسم « جدلا ففراز ىظلل ا” هقالطا اة

 "واله دراخأ هتلت ٠ نأرادقمالا ميلف ءمدانو هلح وب ماسالا

 ىيمامدلا نب نيداارديةمالعلالوقهنمو تيدوجئيانأا ذات 0

 ازاوب ىلع 95 ىوه ىف ىحاضتفاب ضاق عمدلا أماو ىءا دو-أ ثااما
 قدما دا هنم نسف

 اشو ضاق نمهنبايق ىنخأ 5 اعىشروادهاشى دو ادغو نيبو ىعءارب دوحأ نأ

 هلزقدلثمو اماو ةزاشفلااما نب 1

اسب ع ءرلا طسدقو »+ هاز ضورلاو ىحاص لود نية رط نب و ةزانملا
 رهز ط

 رسنو درو ىلا ىمسن مقو 3 ىددفملا ضورلارك امنإه تيبو ا 9 0

 هلوقدلثمو ىذرأ قرافن ااما ني

 انسحاواثيدح هالحأ ناك اخ ادنغأ تمدان هفرام برو تيد ىذرسع قرا :

 ان دللا ىذقترام « اديخ ىائماهفّسدانم لا+جاروهظاما ثءلحار

 رج نب انيدلاباهشلرقهنمو ||| ثمتخاف لاجرلا إى[.
000 

 الطلا سك ضورلا ف'الماو *« ىتسمال نا مالسملا يطأ جر اهسسلا ىلاع نايا حاملا

 اللا ىف كو هنم ان 1 (اهذ ه ذاللا برطو ىهالملا ىوهأو تددنأو ثدملاو

 هسفنل سااكم نيىدخل ارم ىفدشناو ||| بكسهةنالا الا . نكيرلاذأ

 !ميوكرالارطشملل أ ارالؤ
 اددح ىرو رسو 35 ةركح, لطلالز

 ادنلا ىلعىماكل حاف « اوءمهت ىادنلاو ميلعأت ان نيستلا رو

 رنا لوقهأمو فالّتيل هش كلر

 اةيلاءال ماد تف بببحلا ع « ىرسدقف مالملاقرلوذعانعد ءاد أذدو هبجوم صهال |

 اهترلانىد حي سرلف مامغلا ىحي 93 اعىيدافرلادةفن هفرطلاو

 قشمدي هيدي نييأت او ىذحلا ىبد "الا نينيدلاذد- دفاضقل | ىذاق هع ' هظفانم فدشتاو

0-0-0 

 مدع عمنيتيفاقلا ىف ةب روتلاو ضعيلا,ءافتك الاموي نشب ةضغةسشل انيحانروة دورها
 اد عوقولاز ب زعبابلا اد هوىىناثلاةيروتلا ىشدصق ا ذا ني بيبا قنزولا را

 قافتالا عماذ_همالكلا | ةعانص فق ذا | ىلع ىلط يهب وعرب غن مبأ اهلا اذ_هىفدكمسو

32- 
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 تا
 ىتنعربكتسمأ ادع الا ةتاوُمو * ىنشتو مجدول نامزلا مكح

 ىيطملل_-حر ثدد : ا نم + اصا تمرءاسو ةرلا دسساو

 امما.ءدنعلوقأو «اعاطخ دع تدغف

 ابوى د كءامزف ىت_ةاناب ن, .انغْتاىد-و الاىدحو'الا
 ىدرولا ننيدلاديز يشل لوقانهفيرظو

 لخ مكباونأريس غنع * نمعف نزلو ظالم ١
 المازوت لهم كلام اع انئ.فءارثاز كاجو

 نيمضتلاٌةداز عم هلوق هذمو
 كنا ُُ ناو ا وق نسما ىالوم

 كنركعت تان إو تدك ور كورك
 للا .ةقالاو ةيروتلا ةدايز عمانه ىطاريسقلانيدلا ناهريخيشلا لوق ىو

 قارس> كااطأدق « هنمدللا تانس-

 تانندللان ١.تاق و الاعنءاءإاكح

 2 هد ريض هللارون ىلا د الان نيداارد_صئاذقلا ىضاق انالوموان دمستمو

 الاذذاوهو ةنامنامو ع سة سةسورحلا اج ىلع هحوبصو هقوبغمونخلا قيحرلا نم

 ىرلدتا ع :
 ى» فاعاروو 9 ا
 تناله .٠ و ل يشأوهو با 1

 تام تتاو ا عار
 ججصاادوج. :

 5 نم نبأوهو

 يهين
 ف تاج وهو لزتلا

 تاديوجو رونا ا
 امهاددأ لم

 0 * يةمعوذو جفصلاو

 0 مرح اىلاامهادحا
 ا محلان ءىرخالا
 هدو عطّلاو دقلا نو

 عطخل او فيلا نيد ( هللاد- !ديوملا كلان اطاسلا انالوءو ةسورلا قم ءدب فب رشا !ءاشنالا ناوي د باص ١

 تب د هرهأو نومكلاو نالعاها ناك ماما هسوز# بلع مارال الاكل تكوا عدسات لعراو تح دروهظلا نيب هدا مو 0 با>ىلا هد جوتم في رشلا هياكرو مايالا كل ىف اهلفاك هكلم
 0 ثونلاو فاكلا رد ص اصلا ىف باكر لحال ثهدعي تيفتخاون العبرهف .ئاوضرو هتجرب ا
 برضر_غ ب اقعلا نم 0 نيافرعنأىلا هريخو هم قد_موهو:< ل_دو ةسورغ |بلحي هماارا ملا نيدلا

 ن“ اكدت عالو باور 1 : 2 -
 . منا ةلاالالا الاواد  هعرن لفاندرأ ٠ نمىلن مل اج اندصق
 الاوانءقجااهيفناكناف «٠ هفلخ بلح لا اذئجو

 ىلودقىذلا ضد ر هلانودض# درا لاك هاو 1

 الاوا ممرد_ىلان ىد الخ 03 دالءاا ىده تفءدقووجراو

 اذه ىمظت نمو ةسو رخل ثمدىلا ارك مستمد ىف ته ووو ةمالسلار هقئاددش
 ةيروةلاماهياةدابز عم عونلا

 المقت نلا:.- ىلتقو لاشك « رئانودو هلق هنم تءاطت

 ىلا مذ لاق ريصلا تام كد ءف # د ىلا ىف دع لولاه ت تاكا

 نيمضتل اةدايز عماضي أ وقو

 املكن نأ تزف تيلغتف « اهئال .تفشر هدةير ءامهص

 هرهشأا ةقدو ةردلا

 ثنوك ةوفهلا نعام

 5 نذل
 هع ا



 |( ىل_عياشأو تاطل_ىإ|
 نما ىق

 ١ ةسنعأ ١

 0000 قر اشو او

0 

 تءاال تءقبو
  0اممأ ب ١ دو 4م ١

 ةماه مأادصقأ

 برشي رم. اذار
 : 0و2

 طمس اذاكلمو 0 6

 ع 0 هوفعر ظن
 لذاك متي وحر ارق ةلا ةيصناصي رذا نمهدوعد نع ثاكو ارارمهند شن امثودو 00 .
 > رع طدسلاو هاك

 ١1 فيسا اوهبضغنيب سيلا

 1 وهو روتلاو سايتقالاب ءاثاك الا ىلعةدانزلا |! ءارونم سل

 0 !مر-طاهمذغت د ظ
ْ1 

 نيب سيلا راج هطضم
 راح هعممتوأ او احلا

 جبسو و

 هيا ااهمضكتو ِ

 هيفئنالم فايرا هو
 هن وعدا

 ردوا | ه.ضرالو

27717777 

 ىلع ضبةمروماا ىلع رن ضمن 0 0 ا اال-رنيدلا سعت ناكو" ىرفهلذلا عقصإ

 اهفءديوالاتيرادشنأو ”جريشأاةمك ١

 ىقيرمشت ىذترت تنك ناودو ه فن ١ رمش !لحا اذ فانعةصدق ١

 ىيرخالاو ىدستلا عبرا * عاقم فيممنمدسبعل ثا
 ءاقتك الاو رمشنلاو فللا ةداز عم عونلا اذه ةنايئئينيالا لاجل !لوق لأ امو

 اذا نكسوا مئاهل تاقف نبط *« بقتراذن وقس اذا كلا
 ادللا امهتاّةذتنرو تالا د 31 اهليق رو حا نع توعمو

بنيدااود_صزحشلالوقه مو 0
-هنمرثك أ )و قحلاد.ءن

قلق هئالالا عونلا اذ_
 ىديأ 

ثواجاى دن هتنكوإو
 سانا امجاع

 ١ لد اد 10

كلذ نا زيشلا ل ءد5
 اناطاس لا 

 : هو حب ريل ست ا

 امظلاب انداك أ عطقت * اهران مكماج هد

 اعاوناغياوش غةسناو « ةكذ مهاتاصءامفو
 ةيروتااةدانز عم سناكمن/ىرغفأ ارد أ لوت هنو

 ىمالاف شرب انو ادئافرمص ه« الطلا انتركسأ ناانط رش نم
 ايىراكسلا هللاذ_>آال « اسكن م ءاماأ جيم فاسد

 هللاهجر ةبورحلا ة ثمديهش رشلا ءاشنالا ناو دس اص ى.هالا يوحرملار 2م! لوقهنمو

 هسقوءاسألا نءىلام . 0 ب كركشلاو ماا _ضدقو اذك خعراتةذ يشل انكلمملا

 امظنوةواب ىرامحاواظت وق ه1 ردءاورسن ا املكاملان ءاواذ

 اع نولعي وق تلا تاقذ * مهودءانأاب ىم مركسحأ هللاو

 0 الا ىلع رول اوسايتقال اةداءزاضبأ أهمقو ىلوةهلّممو

 اماقسهبرشب ىشامو #2 ىريصت ف تطرفدةواولاف

 امىلعُ رسحات مهاتاق #« هقد رءاعوشت ىدعريصا

 ءالسءةاضقلا ىذا ىضشوخ أى اضقلانب نيدلادا-ع ىذاَقا !ه-سفنلهظفأ نمىفد-ثنأو

 ىد_>والاىيوحرملارةملا هن ؛ حد_ةءااكشوم هارث ةجرلا ثءعن 02 هللا _س نما نيد ا

 هنأ را ردك ةيمالسال اكل املا في  رمشل'ءاشنالا ناورديحاص

 ةدابر عم لكتلاب انك الا عوف هلا اونمىلءذار طاارادىف كال اانسنبا سنام حوا او

 . ٠ نيمذتلا

 عقرب ءامبتنغت اف لضنل *« عبرالا فال اهئاوذ تذرأ
 ىاطماذه قرفلارخ لوةبو « اهرعثىلامافروسأتودغو

 اهانسدازةرو# اهالعف توسنو

 امدربل هد زئا| فثرهة درو «*ء ( عْعَسس اح ا اهاؤَُملف

 هدمو
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 افمالاازخرنمبلقلا لآ: * هنوسقب ىلع عملعي ناتسحول

 م ٍ ةدمصق نم هلو

 ان اى كلو همفوةلذهن #* ىرووا ا لضف ما هج نياذاعان

 اهعاطمةدمصق نمانهلئاقلا لوق ىءةعن و

 انيعالا فوم!ضوعءاوداةو ه انةلارعساوا خان دودقاااوزه
 انأالا ه-, اا نامالا بنلط 5 مهلكف نيت شاعالاو مد_ةنو

 هلوشإةدمصق ةعلطم ىف كلملا امسنب !فطاتو

 ىدحاوأ نيعستر غنلاى هتايقو ىدبأ ام هم ىركساا ىدب أ دقو تؤند

 ةنايتزينيدلا لام شل لوقفطالا فلو
 الاهعمج لالا تح 5 دّمالاقءاق تلكدتلو

 داجأو مهضء.او
 اميأهداصتفوسف « امش نءةءنملاناف

 ةديرصق نم ضراغا نب |نيدلا فرش خشلا لوقعونلا ادد ؤهتوال-قوذلا فرامو

 قوهةىءعئاسنان نانا * ىمىؤهأن ءوب:ذىونللام

 3 انني نيدلا لام نيشلا لوقنان* ءامن كاي ترعلا عم فاطالا ىف هل ةمو

 فل | ىلء ةزه#ه هن 1 اهتماقو اهحان ىج جاائدفأ

 ىعترافاهادخ ددوو * نمركساك اهلارفثرك ذأ

 ففعل نب نيدلا سمن شلالوقءإث مو

 اوس ثءلاوأو أهمل: نع ااضر ىأر
 الر ليك اهو ذه | هاو 2ك قلك اذا

 تان مهلوق عونلا اذهىفريهزىمدا 'ءاهببحاصلا فئاطل نمو
 النعت ةانجشدخل ه ىدا# نم ننس أ ناك اف

 قرمسد ىل-ءو نودع ىلع * ىسيالارد يو ىدذأا سمشل

 ىلا كلب و ىذلا كادب - لستال ىري-خن ءوتدو

 انابب اءاوددب رش هنا «ةليد- قو ىحي هع !ناكو هباصص أ ضعي ىلا تك هئااضيأ ةفئاطلن هو

 اهاوأ
 ملا دوؤوم تمدو 5 ملأ لكن م تل:

 مرهلا ىلإ اهناننش هه عين ال ةحصق
 مدعلا ىبحناب توي »* اكدودلا كب ىع

 كو مالا ن هتاك ٠ امىللقاذ دعبو

 مخ نمل نما باكورو

 ىلاتد ءةرامىلع ها

 تاكسو هتماداق هلا

 هرخاتل قحاعزنا دعي هنلا

 0 اصعرذاك دقو

 تاجرجن موووت نبع
 دقو ثاس ارخىلا يوقوو

 تدروال فاةصقلا تنك

 هنرمذ> ناذيإ كلارك د
 ع هلا ة كم د

 رعُدمو جابملا معك
 مار 1 ا كلا

 ىتمال فشلا
 تالدلا ةليقو 5-3 "نبل

 ثدد-و هال_ولأ| 1 ةال

 ماعلا تامنع لا و

 ىلع باك ةضدقا اوءّوحإ

 نمؤعزأ هع ل

 امالول ءانزلا ى ةرلش ىلع

 هعذص لء# هللا لرارع
 مءأال ا ههوقو ناسحو

 ىذلا امو اول اما تي 0
 اوربغن اله انكي اولا

 نيدللا باههشاعةوام ةيرولاةدان زرءافاك الا عيدب نم ه.ذن مانع ج رخو هنمفرظأو

 ىفهيدينيباريضح اهملاالا لا ذامورمصاملا كالا ىدينيب ب نيشلا نيدلا سعث عم "ىرقعمللا

 نآرصانا١ كالا ها اراثأف داعو ةرورضىلا بهذ ”جريشلا نيدلا سء#نا ىفنام سنا هلا



 م١6

 ىداهنااذةلداوءلالاق * هنرمىاقااهدخ ىتك از

 رك ذىلار شفي لف فرد ةقلعت مهتفافورعشلان هثسرعاش !!ىأب ناوه ءافتك الا

 ىنعملا مق ىضتقي اهفن هذلا ىقمولعمز رداع اكو 0 ءلا طفل قانةلالدإف وذا

 امذعس نوكب مسقو ةءلكلا عسم نو تو مسقني_هدقملا م قي ش رط عولودو

 ارعشفالو عيدبلا بتك قورأ) و |ءقوم ىل_- | هنكس اكمل ا الاو

 حورطمنبا لوك ':ةماكلا عمم ءافتك الا دهاش ةنيمذ املا

 اذاالوةا. + ادمقىفتءدام 5 قرع ال را

 ىناد |!تببلافهما.ةرك ذىتموتاملا هلوقن «مدقتالا تماذاالو مالكلا| فاننا موملهملا نخ
 ناهذالا يف هعقوم هن حو هفطاوءافتكالاةوالح ٠ نءهوذيامعمرعدلا ب ود ءنهاسءتاك

 فه«عاموالث ردملا ف
 الا اهكوقءداز نا

 سيل عدو همك

 نه ىلا ايو هلظؤ

 ا هاندا ل لوقأو هلع

 هةمدرا وم: ءزعو لاو تأ

 ستار 5ىمىل لق

 ةاجح وم“ حش لوقهنمو

 الأ ءافغاللتنكول « المسسو مكسةمطد الهأ

 فدع اىرأامةع الن أ "ىلع داهسلا فلح 7-0 دقو ىفاو هنا

 همفنحتاسعت هلوقاهنمو هركسذباتقو عمم أ مر
 الهكو الفط هّيدْع * ىرهنءىئاطفا مار قولا ىلا له تعامد

 الاو ىنول_2 تاقو ى ديقوطىفتء-ضوذ بلعلا اكمل ا
 رهز نيدلاءامب بح اصلا لوق فرظأامو

 ىو ساخلا لك تريص « الهم ساما ضهننس>اب

 الزأ فاسأو ىعهمىف « ةئاش- ريغ قل
 دارا ن عجرم لوهدعبلاهام فرظأ امو

 لت رذ نع ئدسس » هعانقلضن تفذكو

 فص ًاداك ؟ !فكوهحرت 93

 ةؤرؤ رهدلا عر تا

 هلالغا ورع ضدي 0

 المتءركذأ نا ىنالوأ

 الهةمدكرتاو
 الان نعمت 3# هى >ىفهتملو (اضي أوز

 ةياغلاىلا داجأو دحاو ثمر نيءافتك او نينيعضنت نيب قادولا نيدلا جارمم نيشلا عبو 32 اءاقي هلا لاي 0
 اله+موللا ىف تطر 36 اهاوهىف ىمالا بر هللد-هلاو 5

 الاةبامس هااالو * الاقوثلا معبام خجشلاب ا 0
 رئااسلا لثملا نيضتو افك الا نيبةنامثنبا عجب و || هلاوسأو 00 ءلا

 ام مهلا تحت ح « ارلا نمافرمد سا هقارغب ىنان 8
 ىسءاملانوب رضي « اهي لاذ ملا عدو شيما:

 : عوذاا ادذهىف ةاجح وم عش فئاطان هو سنالا يكن م
 نكاسليللاو لآ كلك ذي «* ب« نع راد ىدو ىل. ١٠. تكوصور

 نكلورب-ك ن نه تدشن ااخ ل را ىدةةسسنالو

 كيده ن ن.كلاا انسب !لوقو

 اءانوةملا ل.عك تورث هدلاو ىمه نوح نيدلا موب ٌك فرط تو ّر

 افتئارتىإتككححشاغ « هملأ نيد ؤءملم اك



 لثالا ىدب م كا 35 تلم هلما جورب

 ىل_ءاموامي داس ف الع امو انبق اسو

 لدلاو ه.ةااواد ل * ارت ل , ىظو

 لدعلا ىلا لامن « انلا نصغك دقدل
 لحفل هنناعط نم #3 اليو ق.ضفرطو

 لو>انأ ان كديور * هاف ىلذا.ءا لوقأ

 لهد ىب نه« ىلةعو * مي-5 قبند م ىداقف

 ىل-غلا كلدالا قف 01 امس 4 ىوهىرينامو

 هلوقبانههتنا هجر ةقامن نب نيدلا لاجزمشلا هجاز قل

 كح اذا هلا هلا هذيأ ١ لدول: نءىممن سل الا ذناصدقأ » ىل_ءاموصد_تكاالعاعب ولا

 لاا سا 1 5 ىل- غاان لمقام ىد:ءىوهلا بطو »ع ىوهلاملأ هوه وكشأ ل- غلا 0

 ْ مهضعيلوق فراعلا لهات ئعأ ع ونلا اذه يع كذلاز مو

 ثراؤوأ هنا ثداخل |
 لكردغلا فكل هتام

 م-هردأا عكسأو قيرط :

 ناكد-قو ىدن اص فأأ ٍُ

 دعس أانقيدم نطاا ١

 انلنخ هلضق - نمانامحو

 هلا لاط هنا كلاعب ن الإ

 لعترإط نشل هب

 ة-.طاخملا باقع 2

 ناويدلا نم سا-و سئرلاب ١
 ضنا ناونالا ردص ىف

 ميقةسم ل دقو ىف قعض ىلع « امعلدق مالع هل ل اوك

 ميسنلا ل_ةناذكهلتاقف « لءءتف ىفعلوة:لاذ
 قدمشلا لاس لوداع

 نين ممأ يع مركلان م ف ةعاذك كنك ؟ىود ااه ةتاوذ

 دور وب تعم“ «ودو بدالا لدأ ضب هلا هيثك اميايلا اذه ىفنيةءاندااب>اصدر وأو

 !| تعوماىردأاك * هتدهاشمماماحرملا قطعز هو ' هتيؤر لق حرقلا فزذت افك
 ضعسةسامسأا ةردسع /

 هضمي لعسو ىلا ةفاتملا ||| *
 لاعمملعبيسيو الهال |

 هرادن_حشو كارتالا |

 ناسرفلانهدكيو ةلاجدلاب |
 هللا تلعسو ةلاحرلاو :

 قرأ هدد م 5

 اعربك ارلاّتاهلرك ذا أ
 لوعاعراولاو لرتتلا هشب تيما ن م نيةاكبعو5سا ىذلاعوذلاة م عمل ىف ب رولان همازعأ ١ عم ني ذل ءزيثلا

 ىلع لمملا قيرف ممن |
 ةزازملا قيتو رذعلا نامل ؟ ' 3 1

 | ا لوأف درت ىدلا مسقااوغو هشتلا ف ةغلاملا ىلع فراعأ الهاك ىف دهاش تبلا ساق“

 (مهافتكحالا) || قوسه مف نافذ فراعلا ل هاجت نم ماسقالا ةمدقب ىلءمه ملا هناانلقو عوذلا ىنعمالكلا

 ىنالةفر عا: اها ىلوقو -ى اكسل هررقاك همدشتا | ىفةغلامملا ةنكملا هريسغ ماشمىف مولعملا

 لعأدقاو لسا قوذلا له ىلع سان هديقام

 (ءافتك الارك ذ)

 « اروطءاضورمأ «ار وط_سءاط+ تار أردألو * باءشع وجروأ * باك دور و

 بالا !ذهىفةيانيدلا ىد عشا |تنبوه ارودنما٠ شو مأ # ار

 محلل | ع ناس ىلةءلازأ 5 مكيح تاك ار ها ىرعشتءلاب

 ١ مهميعت ديف ناممهلا تو

 مههوج وأ سم مار ديانتنأ أ « هلاك لمالاتةرديلاادباذا

 ىلضوملا نيدل ارعزجشلا تدب والك رلا ن مهيقانابدالا نسا ن ”ئشردعباتييلااذه

 لاقل فرد, ءلااذمآ كل تالاقوا + ىلل ها ىرداديذمفراعو

 ىمعيدب ديو نساحنانر عاونانمعا!تد نمقرأ

 متيمرغتمأ اديفربأ الق « ةفرععا له اجت ابعرتفاو
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 في رطبا ىلعع زهت لكناك « انرو.كلامروبا 1 نار صثانأ
 نمدلسأرمرولااو هذ ران ىف ناكل نبا اهلك اتش ني رغةدمصق ن هثدبلا م

 لبس ىلع (فراعلا لها ف عقوامفرظ أ نمو) تارذلاىلاب دب ركبرايدب نيءسأر
 امهو هش ىف وتلارك ذب حرص هناف قارولا نيدلا حارس لوق خب ودا

 قارشاىق راربالا فئاحصو هه ةدو.م ىتاصو ىتاعخاو
 قاَرولا فءاكضنوكتاذكأ هه ىللوةي وهورمث لاف ومو

 ٠الكرم
 0 نءهدثانو همامإ

 0 ا
 3و:

 11 م 2

 اهنوعت ل
 ميحد (0 , لي اهفوةس
 تلف! نمءانكو

 . ه/غدعرو هما

 الك أبئارتاالوةدءناكن او « اهلثم ىلثا امو ىدازلا ةسظال م

 ادفة.تفاغلا ال. نأ ناماا ن-هغ تالعو + اجدلا عدمينأ حصأاترهأ تنأأ
 بالا ىفهدالل حب رعلال |وقهنم عقواميو 0 همامأ ور ثا

 رمشلا نه ىفيامأ نكس مىالمل « (.نانلق عاسقلا تاسظاسهتنا يكلف ظافلأ فرع
 ريقحتو مظعتو مذو حد ءنمفراعلا لعاجت ىنعأ عونا اذ_هماسقأ ف الة خا انهتررقدق || مهبلي ةيعاتمم ل 52
 همف تح ألو بابلا ذهىف «ةةراظتساامانهت درو ىناف كلذ تفرعاذ اكل ذريعور رغتو جو ||| اعوأو امولاهو ثم رار 11

 ىرودا!نسهلادءءلوقب املا 1دهىفهمهةءامفرظأو هيدئملاىلا ||| ممثمو مهلضافةةددذوو

 ايادسعلا كابات ىميدسعت مهلا ىذا هداكذخ ماأّ ولا لة

 انانمجاو اره ذم * ىطدح ريص ىذلاو ” 2« لدحاسأ ]و 0

 ااقن درولا نم كا كب دشن سنلأ ىذلاو هلدك اهنا ا
 اناجأف يساقل كل « اةيعمتلاهىذااام

 41 خلو

 اهادعتام ةعلتادحت نآولو 5 هسف:ناشاما|دكودوعد

 اهانت نأباقلا نوعنملهذ * هنمعباها ارينأ مهن مكيهو

 ع 0 ا
 ىف" امنا ؤةقاخ عمدلابسحت « قاشعلا :رث كسا هارثأ ل دلت 0

 لضافا!لوقو ندراظالاعةر 0

 ىنامزنيألوقأىذهىه « اولاقو ىرادزيأتاقاذاف 0 00
 ضراذا'نبالافو ةدهع نم هلا 7 و

 احابصم ىرأ دنان رىفمأ ه احال قريبالاقرب ضءموأ حم و هير انسكلو
 اساء_صءاسأ ا تريصفالمأ * ترغسأة يرهاعلا ىلما كلت مآ والا«

 ىادولانيدلاءالع يشل !لوق ىبهتنو

 ىلمث مكب رسقب دوعي * ىل-هرلا ةري خاب كرت
 لصوال نارحملا نم هي اردنأ ص دقت لفو

 لسرلاوبتكلا ثيدح « مكايقا خسني لهو
 هلوق هذ ننام دارطتسالا ىف دعبأ لو ةدمصقا هذه فئاطا مو
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 رسعملا ث داسلل ردم « تيعصةسانامزلا بون اذا بعص

 رق-ءمريسعقل'لاطساذاو « لاهم ريسغ ىقاتملافعاذاو

 و وك هذبعو ةن-نم »* هصارع وذكر نمهمام_غذ

 داليلاهذهىف بي رغودوبول ازيزع هنا ىلعلالا ىناهنبامظن نم ردا اًذهىلا درطةءالو

 ةغالسبلا ةمزا كلامو « ةعان_دااهذهمامال وق حدملا فة غل امال فراعلا لهاحت نءو«

 لداعلا عب دمنم# لضاننا!ىذاتاا ةعاربلاو
 هماركالو باكسأا غابالو » ثوغثيغماهفكىذها

 هماهالاب أدمف فريدا نمو * قرب عمل ما هريشن اذ_هو

 هماحزامثداو- تةيسالو 0 ىلامالا فرمصما سطس | اذهو

 همامز هدعزعنع فّرمدد # هيدلدبءماردذلا اذ هو

 همالتءانونكى سءأ اذا «* لاله ماد-غلعن اذهو
 هماش هيلع ءافئلاراب اف ه انملد_خمابرتلا اذهو

 27 رعأتملا نءلخافالا قاغتتالو «هلا اونم ىلع اوال جني ل ىذلا بيدالا اذه املا ن اكس

 برام او صقرملا نمهمكلو فراعلا لها نم سرلو هنو « هلايذأر امغب
 ه-ءاظن ىبال_ةاري_غينورا 3 نودكجاورو؛:مردلاادهو

 ا قيفاقو ندع اب « ىرطسو ىدا”هضور ىذهو

 هماتخ سمن مناك كرك ذو هه ىفا ءنمقور صاكل اذ هو
 يدا ١ىفةغلا.ها فراعلا لها نماشدأ هوقو

 ررغمادع_سلاىف ملأ هذ هو « روس ما د_غلا ىف راس هنأ

 ررداه_ظىفاهدنر_فاوحوم ه اهل فودسسلاو راح مأ لغأو

 رهقلا كه .و ىف ماركل ا كدع ه« قوءاعسلاق وذما ضرالا ىفتناو

 رداقاادمععماطاد رفا ا بطقلاان دمسل وق ميلغهلا ىف ةغاامهال (فراعلا لهاح قءاجامتو)

 هل او دم-عةرخ" الاوام الا ىف هتاكرب نءانءاعداعأو هد رضوللا دق ىنالكلا

 ىريصت تاو ايندلا ف لظأو « لمملكفبذملات:ًأوامظأأ

 رعبلاةءادمسلا ف عاضاذا 3 ردافوهو ىو ىتاح ىلءراعو

 , هلدمو

 كل ممأ صددذلا اذئا ءلدتاةذ * هنروصن س-ىداؤف عارفادي
 ريهر لوق مذلا ىف ةغلابملل فراعلا لها ىفءاحاسغو

 ءاسن مأ نص-ل ؟موقأ 5 ىردأ لاا فودو ىردأ امو

 هناغل اىلا فراظزورعاشا !لوقريةالءاحاعو

 فوصوماهدقعمهنءاىف هنأي ضار رلا نصغعّداامل 1

 فوصتمايدتلا اذهتنأام « اهدق «.ثتتن أل هالاناق
 د.لولاا مخأىف ةءدرالا فب رطاتنب ىلءال وقح وال ه:مءاجاعو

 مهذو صاعد وه ةلاعح

 بارش بلف و انارغخ

 تلغاف انارمم مهدوع
 تابسأىتح مهرومأ
 مهرودق تلعالو مهروس

 الو مهرو ديتاخ الا
 تقاضالا مهرو دتءسا

 تدقوأالو م-هرو دسم

 مهرو أنطناالا م.هران

 صقنالا مهلام دازالو

 تءرو الو م-هفورعم

 موذوناتمروالا موساك |

 الا م-يقامع تادنالو

 الو مهق الأ تعانذ

 تدسفالا مهلاوسأت لص

 مهاحتنسحالو مهلامذأ

 ضافالو مهاالخ تدقالا
 مههايمتضامنالا مههاح
 ثيلصالا مهدورب تنالالو

 تلع الو مص دودذ_ح

 مهدوس لفالا مهدو د

 الا م-يدبأ تلاطاولو

 ىراصقو مهيدانأترصق

 بص نادل ا نممهدحأ

 هتساطونو هنت هدذع

 همال-هتَدنو هتسد



 يي

 م-هادعو قزرلا فالخأ
 | ممتطوو شهلافاكا

 | مهتويو دحملا فارعا
 ١ مهكربو لضفلا فانصأ
 نائارادقو زعلا فاما
 نأف ىلاعتهتناىلا بغرأ

 الوةبافكلا قوق مهلبذال

 لف ةةباعرلا لمس ف مهادع

 ا امولام ةمعنال نوغطرام

 | عرسو امنولمي ة-ردإ و

 امب لاع نم نوراظاإم

 م نوعم < و لاح نمنومافاي

 ْ مانأ ميسا و ل ام ند

 ١ ةنوشللاتاهوأ ةيئدالا

 تاعاس ةيوذعلانامزأو

 لص باككالو ةيوعدلا

 فمهاشيمق بايلا اذدىف

 | مظتاك ثاوخاةلاولا

مو | ا ناوءاةلزعااىفو طوسلا
 هده لاقام ىل ا

 / | ىح طشملا جرشنا م

 ءارعشلا لوخرثعتتو» اهقاررو ا نيو نمةغالبلاىدن عربة صخر اا تاراعتسالاهة+نالوذأ || اتم ةلئات ملا 0

ه اهقامس ماس ف ١ ك_صوأ ةلامع رو شنب
 اهئمو 

 كيسة قف 1 1 - - اج د سو : مج 2 - 1 ه1 و درا 1 ا 1 11 و ا ا ولا اوال كال. الا د. كاك 9 لاو ل1071 1 ا ا اج
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 نامز مادباك !املياو » قيرحمأىمافأامقوُو
 لوضااىفةغلا.هالد ||

 ديقفلاىنأ قوم نيت « ىيحريملا تدةةدقو تفقو
 ديسمعلا|كبارادلا سر « اولاقن ىلادع "ىف ككسدو

 لزغلا ىفةغل اهمال هنمو

 ءارعم ةدعص ما اههاوقا 5 ءارعم هناممظ نمف.1لا ىف

 : هلدمو 3 1
 اماس-هءلعلسقربا اما ه اماسي اىدب ا دنهاب كرف

 ىلا اح ارنيدلا فرش لوقهلةمو

 هتاقءريسكتىفرصسلا عدوأو 5 هتّوطرو عدى ردبلا علطأ نم

 هتقب رر ىمهعر دلا نءساك * ىلع ءافثشلا تيقاورادان رهو

 همن نك امرغن نمناكتناوهلوقدم.هقلااذهن مىءدقل د

 هتو-ةدذع هنمنيلأر هدلاو #2 هتفاطا نمهيلع يسذلاونك

 ةنايئننالوق ةئءملاو ظفالا ىف هلذمو
 هرمد ند نابلا ماوق همفطعمو 5 هرمدع نمحارلا فالس هس سهىف

 هر نمواك السر دلا مظأ نم * هفطخمو هانت مامستيأ ىفو

 يلرغلاىناهنبالوتحودمملا ميظعتف ةغلاممال فراعلا لها نمو

 ريك الاديدعلاوةمق كلاىض « اوملاوةيرهم-!!ىلاوعلا نبأ

 ريجىف عدت : غباوسلات هت مهن 2 كم ندر
 وهذا حو مالا هظعت هلاك سدا لسرت حودمملا ةفرعمنعتبلا !ذهىفلهاستاملهن!لدق

 كيئافق نمسا ىشو « اهتغالب ودمت: ادطاوتاكر رلااهبتراسةدم_هقأاهذهو موكمام

 ١ اهءاطمو * اهتاصفل ةرهشلا ىف
 رفسملاحابدل!قلفرك دمأو « ريزعدالحلا عبر يكل تقتف

 رضخالا ديد قرون هرصتلاب © انعئاب عستافولا رسغ تحلو

 رجالا عسجملا قلع مهقولخو « مهريبع عوردلا أدص ة.ةفىف

 رمدكسملا املا ههسلعام * مو. عطولش ناح نالك اال

 را داما ى قوذ مسدمعو 8 مهري _غاناسشل ا ىلع ت تشمت موق

 2 13 نانكس نع كف * مهبابق ءامالايف ست لعو
 ردكمري_غنسمالاءامنودرب 5 مما الا بار ءالا نم سى

 ررضعالا نار بث زرضاتو 5 هندّو_د اذا فءدس مسهمىف

 بكف

 تي
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 هتمعيديىف ىلا -١نيدلا ىمويشلا

 مه: لكم كت عتيضرأو اعوط « مكلد.لالاو نب رط تاذبكو
 اذهاومظا. لن اممسعلاو ىندملا اذهب "ين اهرك يل ل هنا هيدارأ هنافاعوطدل |وةىف ميةتلاف

 نيدلازععشلاتبو مةيعيدبف عونلا
 مك اعوط ةنعذم سهشأاو 5 هلنادمقءلا ىفحالذمردبلا و

 همم كن نكسا نان ميم اعوط لوقو هيرشنا !ىفايروتلااةدايز عم نين مدا وه يق“ اا ىفهلوق

 عس رمل تيب قا هم وعل دب تب و مخ لكم كن ء تدضرأ اواعوطهلوقينيدلا ىئصزعشلا

 وطفو هلي ةىذلا

 مهاالطفف انمعاف اًقئلا ىلع « انار وعشلاعب رشتذلاقالا باط

 لظلا ىف ميةْلا ىلءءاوسلاردب « هد_سع رعشلا ل_ماب ردي لكب
 هدسع ردب لك تاق ول ىناف نساسحملا هتراعّمسا نم راهم بي ىذلا ميم هاا وهرعشل !لءا ىلوقف

 ىلءىلوتو انيسوا راش راب الر ترا ول ءامسااردب

 ثلاثا لظلا ف ىلوتو اميمزتلل اعونلا ةممستا يف ىتااةيروتا اةداب رز عم ناب مهب ميقدلا
 رشنااو فال ار تعتو ىعملامتهنئاف رب ريظأ هل

 (فراعلا لهامت ةرك ذ)
 (مستيمرغت مأ اديقربأ ماق « ةفرععا لهاا .عرتفاو)

 ةغلامملاة:كساوريغقاسم مولا قو "كك اكسا |ءاسمموزتعملا نيالهم مت فراعا ا لهادت
 عقاولا همبشتا ةَدْمْنا مهوب لعبال نملاوسلياسعملكستللا لاوس نع ةرابعو هو سدت! ىف

 كلوقو ف ىوملا فةغلاب اهنا دئاقو هب همت ان هب شا صام“ || دنع تنددا نا

 سدأ

 فدوى هع هءأ 3 ملا دارأ ا هناالاردلاري_غهجولانالءير تلا نافرديمأ ١ اذه كل ترا

 رديلاو ه صولا نيب هيدشلاةد2 كلذ نم ممهةقردبماهجو اذه أ مهةةدسا نسلايهجولا

 ليباماا اذهنمنكيله._ثاانم اءااخ ملكا هفرعي ىذلا ئدلانع لاو -ل!ناك ناف
 ةسغلابملالجالع ةوامانهلاو سي سلاناف ىءومان كاع .كال:اموىلاءهاوةك رخ [بادن 1 منوكب

 2 ىرخأ ة د" :اةلوه لد فراسعلا ىل_هاست ىف هسا ارا ثملا هدد داى

 قءوم ندب وىىزا ار_هعملا راهظااماو مارك_>-او ةاسدم هما-ةمماةملا نال مال_سلا

 (' | هقلاتودنمذيهل أون فوذضتا سانتا تلقاتن؟ مال سلا هلم ىسعاهلوقدممو هلعي

 لد نم سانا| نمو كلذ ه٠ ءةىذان . انمب : ووداعاو ه.شتلل نكيلانهلاو سأاثأف

 نازكت اذهرّرقناذاهري- ناسا رط ىلع ناك! اوسأ- (.ةلطمفراعلاىل- هاج

 ريقتو أ مظعتو أ مذوأ حدمىف ةمغلا. هو نهد 5 اىفأب اهئار» ثءدح ن قمافر ان

 لزغلا ىف :ءااساله 3 انه عسجلا "لم رك ذأانأو قة حسا رمل

 رعاشاالوق

 حامرماةزوزمدودقو #7 حاذصماهل مك نوجا

 لءالالوطو قوا| ىف ةغل مدلل هدمو

 ٍْح 5

 ْن بسحأو :

 را :ةيضغلاونأ 0 ولأور ف 00 نر

 7 اههذ ناكمو 0

 م 4 م> لم ىو مو خم

 00 اهحو كل

 و ةناطقزيو و

 ن>- | ناكامو هةااكم

 ىدح «اّماإ ادئءتدا تالا

 مدع هلاحنوكر

 فو ىرقلا ىلا سوإ)
 ددع عمت هللاءاثنارخ

 ْن ىارنافمساقلا شا ناار ءراعا 2

 ىدغي نان حرج امو:
 «يشئاحو ضاق حراطملا كو

 31 همها ف ”رطو ةئاا

 املوأى ىلا ه4 هدعلإ

 رع لد او هل_

 هللاءإ ثا

 ةعلعدلل ١

 :ف ةنمكحام

 مهلا ىلا اما 0

 (تايثرا ل

 قب هقا لاط أ[ 3

 كحال ىو عدل
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 دستدار لوالا مالكل اما دعب" هله تدتاىلاف ىيدبلا لس ددلاو روعشو عيرشت نيب

 ملعأهتلاو انهدوصةااوهىذلا عب درشتلا عونهيفو ثلا ىرج تربو اد.ك وو اهب 0 :

 مقتاارك ذ) ميعتلا

 (لطلا ف متل ىلعءاعلارذب 0 هدسعرعشلا لطب ردب لكب) 0

 سد 0 مالك ىف مالك ضارت_ءازتوملانباهاع#و مقتل تاس امامساناو مال اههسا ناك هلا هبتناك ةفث لول 02
 «ذسح صق: مالكلا نمترطافا ةماكب رثنلاو مظنلاىف نايتالا نع ةرايع ميقتلاو هانعمأ| هيلا تناك لامآو ةطومم
 ىلا ميمو »ىلا هملا يف ىذلاف ظافاالا ف برو ا رت هانعمو : لكب تفاتخلا مش ةطوسم

 ةفرط لوك طامشحالاو ةغاامملل* حو ىهملا يمس انهدارملا اون ولا م وه ظاذاالاف ىذلاو|( لك تئلشأوأ فالتخالا

 ىم-متةعدو مامغلابوص ب اهدسةمريغ كرابد قسف | خيشلاب ىلاكو فال_ثالإ
 وسما همجرأك اووشمح لاو عطاةملا ىف 7 ىو طامتحاو سارتسحا اهد مريس هلوذو مويلا اذهمرج. نءقلأس ِ

 نمهلوقف ةبمط ةامح نسف ن ا ةنءاحلاصل عن هىاعت هلوق هلاشمر ْ انأو موللا اذه وو
 مالكلا ىنعممتاهرك ذيل اةغال بلا ةياهىف نان مبقتن مؤءو»و هلوقو مق ىن:أدأ_ر ذأ لاو وسلا اذه نومهم 1

 مسقلا اذ م و ءانملا نس لخاوهانعم صقن نامل ا تفذ._تولو ةصأ | ىلع ىرحو لاحلاةجهسلا ضقت

 25 5 هللىلسي لمدبع ن مام ل_سمهيدرفت )اف لو همللعهقنا ىل-هىنلالوق
 ةعيرأ ف شيدحلا اذه يقتا عقوذ ةئالاىات دبهل هللا يالا ضار ةلاري-غن هةعكر

 ديشانان هو ضار ةااريغنمهلوقاهنمو مويلك اسنمو هقهاوقا نمو مالوق أهم عضاوم

 دة اذه ىلعةمادق

 بضاوآتا!فويسلءاوراغهوطعبو 5 مهم قحلا ليقيملاذا سانا ٠

 ه.:مءاحام امو طامتحالا] هنم'اجام ىلع د هاش هناف نسا ذيب عى هناف ميقن ,وطعيو هلوقذ . :

 ريهز لوقةغلاممال هلوتأ ىف هذا ساخلا
 اقلش ىدنلاوهتمد ا مسلا زاب * امرههنالعىلع اموب »قلي نم صراع مالازج فلةاثدو

 ماعطلا نومعطيو ىلا.عت هلوقةغلابمال مب للا ف تالاغلاةياثو ةغلاممال مقنهنالع ىلعهلوقف || | ريفول نم هردص ىق هيلع

 نيقولخلا :ردق اهنءزهمتىتاا ةفااسمال يةوههب-ىلعةوقف 00 ا ىلع مايق ءافاو مالس

 26 !!تحرطول هلاثم< نز ولا ةماهال هيَنوي ىذل او وذ ظاسفاالا ىف 0 دجأألاو هملع تلخديزإ
 ىرخأو نز رولا ةماقناالا اهتدجعدم ةيالذلك اضيأ نيب رض ىلءوهو اهنوديتدملا نعم لدم ْ نه تجرخو ىناوو هلا
 انهدارملاو توعنلان هةناثلاو بوتعلا نمىوالافنساحلا نءايرمض نزولا ةماها عمدرفت| | فادحهلا دج أانأو مدع
 ىنتملالوقاولاةموىلوالا الة اثلا رسد دق هصاسق ناكَن ا
 امقهجةمف تالظا ىنجان ٠ هبمهاتب رول باق قوفنو تائملب ورشا
 اهبلاراكملا ن لال بار رحب شان مدان نزولا ماقال ىنحا#وةب ءاح هناف ةيدرصت نيل ضف انا ينس

 لدمكتلادهاوش قتلا ٍباىفاوقاسو مهلا, ليمكتلا أوطلشو نيفاؤملان هدمت تلو دقو اهننراوغلل

 در ميتا نا ما اههضاومف ل.هكبتلا ههاو ثىأتو سكعاابو 3 :

 اضيأو ماقلا ىلع دئاز أ لكل اذا هلمكمف ة ماتلا عملا ىلءدرب لممكتتااو هقسف صقانلا ىلع
 تو اولمكي لممكتلاوهدصاقمو رعشلا ضارغالال رصقثلا ىلا.هاامقمنوكي مالا نا

 | رااغصلا ىلع هي. ك0

 ِ رئارخلا قاقدنمهشقاباو

 ١ لص“ الأ غئاسريغي 0

 ميدق ماو عرفلاىب هانال

 جيلا
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 | يي ظانلا دصقو نيعيسا اوت عسدبلا عاونن نماوطةسا مهناف مهب

 'اارابك عقوق قررت جول هنزل ال لشن ةنزاوملا ةماكلا تببلا نم تطقسا

 ٍْ مناور ل اًلاوهو طمسسبلا نملّالا ب رضلا نم نزولا
 ْ راسل لكل نا

 قئارض متحفاعنت معو ٠ قردق محرميركفاو
 امصدق ىداالاكز:دوسو » ىك ارقذ مكلف امن

 5-5 3 قوالا ضورعلا ىوسب نسر 0 طمسدلا ن نءروهكملاريسغ متت ةو هتلر عماذدحو

 ا مسوي لازم شل تود اهنسدوبو ودول نار ضامن هاوي
 1 ل 5 انالوذعلا عد م

 ' | عونا ا يرتاح حرب حلالا ولا رك تارا يت
 رط_شلاىف هفضتف حرلا كوهتمن مىرخ أ ةسفاقن نمي يدا ازعل |ثدب نم حرسخمو

 تييلاقا راستإا اهصلب هحرش ف هنرامع هد »و ىوضكو قاتلازطثلاى فو ىوهلا فولقالا
 ناوالا نيأزا-ا نودي

 مكحن» .لذ لاةمى * انللوذعاا عب د رم ىلسض

 اهدهاشوناءفامزوو ديدملا ن ءةنومخلا ةفوذلا ةثلاثا !ضررعا!نمتسلا اذهو

 همدقه قاسى دمتثبح 5 هب سعت لقع فلل

 0 | تدب هز امك دبهلل_ص4:/نيدلا ىف ميشا !ناف هءمدةدم ىلع لذ ف نيدلاَز ارع جشلازربدقاو

 اوطلا هاا عقوام ا هرم *ىف ريِدااْر ءزيشلا لاكن تحاوريرضاا هللا د_,عىبا جشللالو

 , 316 ر-اللار نح ا

 و 0 يشأ |ءار 05

 تدرافهمسس يوعدلاىفةرايعلا ط -تساوةر د34 ماع بد دال س دل ار_-2هوهو نمد ملل

 كوا هيف تاقف هاون ءريغىلع ح رشلاف ممفاالا ا
 0 ا ظ مهلالظرف انمعئفاقماا ىلع « اناروعشلاعد رعت هناك |

 معءلخدنس | ىدب ند حرخف
 مايقلا كرتمدنع نمر « :اقنلالق م املا ناطإ د

 0 بنك لو باط» ىلوقنيب نا ”نكلونيدلا زعججشلا تيبك زج رلا ذلوونمنم ى 0 ردد
 جن ىفبتخب ناك نسعالو ةدياف بمال هس نأف هىوه5كو*ىوهلا فو« هلوقنيبو « اَمنلاىلع *« اللا

 نااؤالا نيأز ل انودب بي قانراصو هيلعتوكسلا ىح فرعنا دعب هارب هنبإ
 ها هأا قر سهو ىمدسخ

 مهواالل ىف تي 1 اناروعشلا عدرمشتذا

 يسال هل هل نوع مو املعنيدلارسع بئرىتلا هو ديدملا نمانومحا ةفود هللا ةفااثا|ضورعلا نهتبب وهو

 1 9 2 : : ١
 3 ل عوز د وح 0 ا مكحن م”لدلاّممىش »+ انللودعلا عرسشتلض

لاورهاظ روعشلا عيرمشن ىفقرغلا نكلو
رك د 1 موأ ا انمعانهاوقى فةيروة

 هبه تادحامر املا اروعشل ا

 3 ءارنان مف عقجا عونا ذسهكاسمتنوءم عمشببلااذهو بدالا لهأ دنءغتا اه هالك

 قاطاايسانطاو ةيِفاَقل ىف نكقلاوْنيد.مطومىف ةيروتلاو ما.ه.فالاو ةلومسا ا عدديلا

 ا ل ل اا ا خخ ---777732



 كا

 46 5 1 * سا ئقءإ

 ع

 نمةزعل
 هولا ءذهب ةبلهلا كلت ا عرطالببلا ان 7 أاناو
 م نوكي هءاوج ناو

 7 طشنن 5 هي : ه٠

 مالسلاو مصل :لقاو

 . (ظيأةو)

 |ةةامورت هتعلطارورم اك

 و وكشف هني 4

 العال

 لاثقلا ل بقانغمضل طك ءبغلا ىرفن انتمفلا

 نيدنملا نيل_هع نم تن لكلراصو هنم عوطقملا مانلا برضلا ن ,ماراص ندب لاتمعأ اذاف

 ىلا ال ةعانصلا ىلا عجار هناف فدعتودت ازفاكترالا آيا عوالا اذهن أك شالو نامفاق

 نوكي نأن هالو ردان ادصقري غنم هرعشلا ف حولا اذه لثدمعوتوذا ةععءاربأاو ةغالم ||
 ثرزو نم لا.ةدالاه_هفنال م ظنلاىقالاهئسع -ريظيالواعمدرالاه- .ق عقيم هناقرثثلا ىف 1

 مالك لاحلك ىلءرغنلا نال رثنلا ف نسالامناتسالا نم كلذ إ_دصفرخ [نزوىلا ||
 عقودق هنافزجرلا عونلااذهفروعملا عسوأ و نزوىلانزو نءلاقن: اه سف سل عوكسم 89

 اذاق فاوق عدرأ هنم تببلل ل .هينأنكمد اكو ممواروطثمواو زو امان المع سم أ

 تبيلا قيهيناثلا د -عبامت طّةسأ اذافاكمو ومتددلا ىقب كفالاةسناقلا دنام ا 1

 هتلادسعىلالو اماتناك أ. طةسنلاذاو اًوزحم عب ةئاثلا دعامتاقسأ ذاق ادوطشم ||“ ١
 انهةروك ذملاهترعيديريغفةيعيدبلاهظان ىسلدئالاريرضلارباج نب دش |. ا امانضارعأ

 هس ندع ىهتنأالىااوهف « اننامهم رتاق فرط» ورب

 هنرةنع قرب .ءالانطاا شب * ىحلاواس رضان ندغب وقوي

 هب ىعست نأ بهلسا ىف اناول_< « انءلالازىرئازاموناكو ل

 هبصنع لسيملذا انّرسدق « انداد 0 00

0 

 ندو 0 0 ىأ 0 لوالا تيلامتلشسأ | ْ

 نأو روط_كلازسرلا نم,تراصهرخ ىلا انرسس دق عبارلا نهو هرخاىلااناول_ ثلاشاا |||

 عسبارلا نمو انعلا لاز ثلاملا نمو ينل اول ىفاسثلان هوان اهوءهلوق لوثالا نمتطّشسا

 عب درشنلا,ىأي نأ بيدالا كرام ىف ةنكملاو كلذ فةَوَقلا نكسلو لوهنملا زج رلا نمراصان دام |!
 لكح ىلع ماس ايداهشتسالا ل جالت امعيدملا ماظنن م بولطملاو»اذ.هو دحأو تديىف |

 ةيروتلا مكح لطب نيتدبف عونلاو ةممستلابءاجول هناف ةغمداا ىلعهتمعستب مزتلملااهسال عون هللا ت تثتوءدو 0 مترا

 نيدلا ئصوينشلاتببوتاييدبلا طوربثنءحجرخو | دابنلا تاءاس وطي نأ

 كلا ةناسم ن 3

 لحام رالا فار الم لزرت

 مهني مولى اذعن مىلتدنر « اولرامدنع فاصمتد ًارولف | املا ف يعش

 فاذع نملك تيئره ىاصمتي ارولف# تببلا اذه نم هجر

 )ّ نييضو رمل ا دنع هدب و ثتحلاوزحجوهو
 لالهلا ل ئمهحولاو « ص اهئمنطيلا

 امدو ةضراعملالالْنّس لا ىفريرضلا هللادبءوبا همظنامداربانيعت دقو

 مكن قش بارض مكف اعقن مف « قروىفودق ميسر حرك فاو
 متفافصدق ىدادالا كلت دو-و * امرك 1 ارق د مكماف اني م و

 ل ناكل عيد. نمهورصتخا املا امهوفاضاو نيتدبلا نيذهنايمعلارصتخاو) لوقا
 يق 222222222222222

 لإ

| 
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 لولقلا حا رخاوشو تاء هعب دولا باصعأ مظنباملا اذ مىف ةدمعلاوهىذلا لوالاءانثم_الا

 ىلا نيدلا تا ءانئتسسالا نعم ىلعديزب عسيدب ىفعم ةدانزب ريثكلا نم

 مهدعبدمن ىناصع عومدلا الا « هنحارتس او ىللق رسام لكسف ش

 ىقا ارغاا لبق هرسسب ناكى لك نأهبفهداصوةداقعأا نملاشريغ أنه نيدلا ص تبق

 قوذلا ل ا ىلع ال ةقمطالا ةدابزلا هذه ىدمو هتعاطا اهناف عو.دلاالاءاصع هعبطنو

 نيدلازعزجشلا تدب و مهتيعيديف عونلا اذهاومظن 0نايمعلاو

 مهالوففاصءلوذعلاالا « اورذعءىلءانئّدساالو لكس اذا

 ىيعيدبتنبو عامجالا اخ هلوذءناءانئاسالا ىجعم ىلعهاش ءمةداب زف نيدل ازيع دا م

 ملسىذب ناصغافطاعءالا « مهدعبنئتسا لخدودقلا تفع

 هفصوفف تننطا اذا ىنالعأام تبلا اذه » نوحرف معيدلامببزسلك ىلاعت هللالاف
 ءانعمةدايز ناف +-ةةمقح ىلع مالا نالو أ ىمطت هنوكسل هيىحر#ف ةَدشا بانطالا نوكي
 هظافلاةلوهسو هماصسلا نسحو هسا فرشو هيو _ساةبارغو ءانثت_بالا ىممىلع
 رك ذب ءانئتسالا ةيدؤن ميشرتامأو بدالا له 1 نم ف صذملا ىلع ىخحتال هري ظن ةاعا صو
 مل_هىذي لممكسا او فطاعملاودود_ةلاتكرحىتلا ثا.ءفلا نمهناف فطاعملاو دودة

 رعاقسىلا لءأتملارظنلخداام هناهلوقأىذلاو لاك اةءاغىف ةيونةد.سةلا نوكحا
 باوصاابلءأهتتاو بابلا اذه هنم

6 
 (مهلالطظ ىفانمعنفاقنلا ىل لع يس انار ا رشتذلاةللا باط)

 ةهستلاةفقباطمكلذدا راومأوتلا م نباءاعس عي رمشتلا فدعا ع والاذه

 نيتنقاكو صبازعلا تزد أ نم نينزو ىلع هب رعاشلا نبت أ هطرش عونلا الهنا ى ممل

 لوقك لو الارغرخآن زو نمتسسل كلذراصنب از حو أ أ رج تييلا ءانوسا نم دس اداه
 "ىرب را

 رادك الاةرارقو ىدرلا كرش و, امنا فدلا ا ذدلا بطاخا

 رادزءاهلابتاد_غ تكبا ٠ اهمووفتك أ ام ىتم راد
 ريصتفق هنمان ىلا طاة-سالا:ىلةّدنتو لماكتاا ىنان'ن م هتاماقمىف ةفورعم هل ءاك ةدمصق ىشو

 ىدرلا لرش املا ةدلا ايئدلا بطاخان
 ادغتكااهموىف « تكعضاام مراد

 بابلا اذهىبرعلا مالك نمىرب حلا مالك لبق عقو و ةرهاظنيتفاسقلا ةدايزو
 الامم نهنكي لامرلا وه » توات ىشعلا عم حاررلا اذاو

 الاطنالا لمقنو لامقلا لبق « انفمضا طسغلا ىرسفن انتيفلا

 نم لفرملاو زحملا برضا !نمرع لا ناكل لاتَقلاو لا رلاىلعرصتتاول ارعاشلا اذهناف

 رهو لماكلا
 تدوامت“ ىنعلا عم حابرلا اذاو ْ لامرلا حوهت

 عزا

 (اضياه)
 ءاستب هللا لاطأ تةلخ

 ريمأ] ناذعح و ىه د.سأ

 مجسف ل١1 نانسح وجب
 ىف دمءتولالوص ريصلا ةعقر

 فرم ُثءهءلات 0 ىدرلا

 رووا
 ىلا تددرول اهولأ تقاش

 امصلا
 باقلاعسومىبث تقراغا

 اكان

 ةلاقسا نلمحال هتلاو و
 ةالمصأو مايالاا ىلع دم س |

 نانا ةلاحا ّناكالو
 هنعدالو هنلكملو ىلادللا

 هنثي ريل هتاوف حدقل اىريب

 ءالولا هسنصا لازا الو

 هل صر فأو ءانللا هدنساو

 هريعاو ءائهدلا ىردص نم
 "ىألعي ىتح ءامسانذأ
 عاضا ىف "ىأو عابقلع

 فقوم مد ملقا | احا نذغقةيلو

 ” |هملو ناذتعا

 لوم, رشاولا ىلا مصنب
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 باوباىف تانثالا هيوصساع هزيعوةزالطو ةحمبهوسكيو ءانثم_سالا نعم ىلع ديرتي ىذه

 ىنعم مالكلا اذهىفناف سالباألا ن وهدا مهلك ةكل دال ا دعم لايت ردك عيدا

 عاج ا قرخ هنوكن م سلب | ىلا ةريسكسلا م ظ«ا كلذو ءانئئسالارادّةمىلءادناز (ايأةلوز

 لم كلذو مد : الدودهسلا نمه.ةاول دام ه_بورخع ىلعالا الملا عج قراقفو 6 اللا هللالاطا 3 كلا كلا

 0 00 0 3 بل صواذا ءءاقي راسيخالانافانالذالاربزوو ريم ع نم ساسنلا ع.جبهأ عاطف اذكو اذكب كلا ا ىعأكلوق مديد ل موا اع
اه دم ماعلا )55 بضع نع ٍ 0 الا ء :اذو كا سما

مخفي و هتيصم مم ماظءبام ةغصل
 فالخي هنايربكرا دة 

خالا ف ناف اماع نيسهمالا ةئس فلا ِ الكا اهفاصو ر هدإإ
ىلعالد ومت ةغسصا هده ةدملاهد- هنءرا

 عماس || 

 هدل-مبةدس ا نعراب الا ةمكح ىفناو هموق ىلءءاعدلا ىف مالسسلاهسلعجونرذعدمهقا : سصقاامو ركسشلا نب

 راسخ اق زاحالاو فاالاركذ دعمسأ ارم *اساملؤا نوكلا اهيظعت :ةيظعلا ةغيسصلا ا نال نيس .٠

 ١ , فلان ع ىذدب

 ةلامعست اةلوقن مزجواورصخ انآرقلا ظفل نافرهاظ ة_يظعلا ةغالبلا هذدمب اظذالا اذه | كلها ل
 5 : ١ - مق 7 تسأا -_

 هلممو هيلع دايزلا لة<الروك دا ددعاارص دم نآ ارهلا ظفلو اماه ننس جون 5 «:لض علقو هسا فرع

 تالت ذأ اهيفنيدلاخ قمه وريذزايفمسهازانلا ىفف ارد ئذلاامات ىلاعءتهلوق : قاذو هردق تازيمىأ 1

 اههفنيدلا-ةنملا ىفاودعسنيذلاامأو ديري لاف كير نا كب رءاشامالا ضرالاو 0 م أل
 تثاثم> عمطم اظنابراشلا فمهدواخن م ذم كل ىداعاا ع نمؤملا عب ءاملشلا

 ١ | ارد ددك او دلطلا ءانمشألا 00 لام
 حارخ ىف هلع ضارتسعاالدن ىأ ٍديربا1لاعف كير ناهلوقبمدك او قاطملا ءانثسسالا | ىءيفنعساو ىلا! همد

 نم ىئتسا ةنطلان ممول جورخالةداعسلالهأنا م_ءانو راما ن سااعتلا ل مالستسالا ملكي ل

 : 0 3 ىعمفف مالسالا: اذه : هد_هىفىلاعملاهذهو عوطقم ىأذوذجريغءاطع لاف ثمحءانئئدسالا ايام مهدوا-خ

 ىرغللا ءانثم_سالا ىلعةدناز ةةيرمشاا تان الا مشل 1 0
 رفا ف ىوغلل اءاندبالا لاشما نمو

 ءلاا 1و
 ىريْغْلا لوق أ ءار لوطاا ىف عمم نإ

 ىلارت 3_هتنأالا كالا: * اهءوطأيوأءاقنعلاتنكولف أ مظايو رفعلاىلاض ومما

 اذ_هناكلذو حو دمملا حدمةدارز ىف هاما نكت هناف نسا ةبامى ءانمءالا اذ_ه ا طااو ضورلا نيب لميا ىف

 رذ_هةمئثلكلءاقنعاالثملا بررضتبرعلاّنالمد_هلازيس ىف تنك و لىنا لوب رعاشلا ||| همراكم هقال-طاىف .:ه
 ىشو تالا ةيامنىفا نه ةدايزلاف فعل نع عنامتلل سل ىنورنم اك_ةهكل_كذن دوولا || ان زمضاو همداكلذي فرع 00

 1 حدس 11 ىفةغلابملاةياغاذهو عون ريغ ىلع ةردقلا فتاافدصتنأالا هلوت تااقفوم هسنع حارفالاب

 كلا نمللقلا حرذي ىذلاءانئتسالاربغوهورمصخا» ءانئمسا عسبصال | ىلأن باهامس عون ىلاعث هنتاءارش

 هلوقهمف مظنو 1 ِ

 بذاك ثدفافالاو كنءو 01 باك رلاثةءامالاو كيلا

 ثدحملا ةدصيالو كما الا بئاك ر لا ثحال + حودمملارئانا !لوقتدسلا اذه ةصالخنانأ
 م-ييف ثيلف ىلانعتو هن اصس لاول لاف لوتالا هانئت_ءالا ىف نسال مصملا اذهو كنعالا
 هكئالملا دهسف ىلا عت هلوقو ريما ف قدصلا ىنوالوأ مصاماعو اماعزب_بجالا هش كل ١

 1 ا هطهرو ككل درا تدع جلا

 ءاتسسألا



 1ع

 ظ اناسنا سانلا عجن ءمهاوس « هتيشلنو لع كيرنأاك
 | ةياغف مجند وص#ماهنطانو ىوقتلاو ةءشهناوةفءلاو محلا حدملا مالكلا اذ_هرهاظن

 ىرمشأ | نبا فيرسشلا فمهضعب لوةشرظو ةعنملا مدعو لذلا

 ركمفلا هبىدصب ضررق ةمان « نم كدي ىذلاو ىدمسأب

 رعشلا كك ىثن ال كنا - قوس ىلإ كد 7 كءفام

 داّوقىف كلا ا:سنءالوق باملا اذه ملص نمو
 لا الا نسح ىنامل اوس » قام نم يدنا حاصل

 لالطلاوىد-هاانيبامفاأ « هظاسفلا ةدقر نم ءاشول
 نس ردا ىلاداف « اعر هنأ هنم ل.:ح»

 كللاامس نيدمعسا!ىذاقلا لذا, تنيشت دا عبصالا بأن ينيدلا كر كسلا ل

 مركلاو همفلا ىدانمفىلوقب عوتلاا ذهىف

 هسلفنمةسامحلا اذعنع « السانلامرك أ انال_فنا
 هسردقدملتداا ىلع صن ه دقو داهت- اوذ ه.شفوهو

 هسفن ىلع لخدلا بجولو د ههجو ىلع ثلا نسف

 لادللا ظفالا نم هظافلأولذغال مك. ملا نامكسهتنا ندب و حاملا ضرع مىفءاعسملا نيب قرشلاو

 عقبال مذلا ضرعم فحدملاظاقلاو وسهل هاون ممهول ةظفاوأ مذلا عاونان م عون ىلع

 يشاا تببو ه.:ءاهثرصبامامينرستي ىتس حد ملارهاظ ىلع لدن لازتالو كلذ نمئئاسيف
 ىلانيدلا ع

 مضةهملكنمىذالانوامدعو ٠ مهرهوب ضارعالا صرير مشعم نم
 ملظلا لها ل ظنمنوزع) ا 1 , مذتهم لكن م ىذالا نوامحيو هلودف

 ميشلا تيبوعونلا اذهاوهط: . /نامم_علاو ةهاملا مدعو لذلا هنطبأاع دا ارملاو (ةرؤغم

 ىل هولا نيدلازع

 مدهمور ومعمنب ممذأر أ 5 هتلسق نم مى( حدملا ضرعم ىف

 مهنا هماالوخدلا نمماسهفالا عمو هب ىارمدءىلذق نيدلادع نشا |نادل اوقأ ىذلا
 رفغتسااب 7 لوقالد وهلا ةغصصصلا هفرم هدام ه.نرتقا الو حدمل ا درت ىلع ل ديام همفدبجأ

 ماملاعوذلا لها 5 مب ف سلو حور فاعملا نم اسهيةبدام هظافلا داسحات بلا اذهنادهتئا

 ىنمزا لاك
 مهتااو مضل لم مت دستلقو « مهتوعهذت حدم ضرعمعكو

 ةمالامدسعو لذلا «_كطابو ن..سالاو ل_طادر هاظذاىءامجلالوقىلار ظن ., مضل |!لمخل

 معا هللاو هنطابو هر هاطىف ىوصتلاةباغل اوه متل الج-نكسلو

 «(ءاننتسالارك دز
 (ل_سىذيناصغأ فطاسعمالا « مهدعنئةساملندودقلاتفع)

 ةاصقلا عرف دقوريثكلا نمل للا حارا ىوغللاف ىان_صو ىوغاتآ انئمسا ءانئت الا
 ريثكلا نمليلقلا جارخا دهب دمة, ىذلاوه ”ىانصلاو ةريثك اعورفمهمتك ىفكلذ نم
 | تت ت33 تالا

 فاهاونعنمراظتو ههشو
 ا مدعو ادب لاق ىو

 انعطو انحنو اوان

 بارسٍب ذك اان انءاو
 بارسا رثك او هقالخا

 نع لا ن الافق هقامن
 هن دقر نءه.ئناو هنددع

 داك ىند عمد ىدناكو

 ةيمالئالواضرلا هسوز إل
 هعداو ةمارك الو هءاالو

 هب ىبنادسف هساز بكوب

 ىلاللا سكلاو ىلاسلاا

 هقذأو 00

 عضوم غلب اذاو هيحا لابو

 لاف ةعقرلا» نمة_انملا

 هقاسرطوو ةو اال ير أم

 اد اذهف هقاش عارتال

 ممهلا كللت نم كمزأ الو

 قال_حالاو هلاعلا

 ام- م لوقب نأ هيماسلا

 الءاو اهتاكو ةءترلا
 ءاضقو اهيحاصو ةءطاخناب
 اهرازباو اهئاخلاب ةحامللا

 ىلا تااسىتلاةعقرلا ىهو
 را هتسسقأا نم

 هسف هنأرف هتبلاطامع
 لامت هطاثا رت قؤرد

 ءانثئسالا



 ند ةدومللا ىلا

 لعف ب ثاىأر نانو

 هللا" اثنا
 ده نلف اهتك هو (

 (ناملشإلا
 ت* موبلا تي وطاد (
 عفر /ن الاوزيثل 00

 ىرع.

 2 ل هساماو

 قى»- ىف -
 ا ىداوي رحال

16 

 0 2222222 اس يم م م مي 7س
 ىناجّرالا تدب ل_برتلا ةبعامصىلا ل_سودلا نس ىيسملا هناك ىدو#ناهكلادروأو

 وهو عوذلا اده ىلءادهاش كاردس-الاف]

 اماظعلام..هللانمترعأةوسك * ىنض ىمعدج تسك ذا ىةطااغ
 اماةسنكسلل تقد_دىئيعلم ه٠ ىوهلاف ىدنعت:أتلاق

 نيب وهني قرفأ الجال كاردةسالا عون عيدبلا ل-دااممصمخنكل ةظفلتاررةتدف
 دو«#باهشلالاف ”ىناجرالا ىتيبريغب كار دّتسالا عون ىلعاوده_ةسيلو بجوملا,لوقاا

 بجوملا,لوقل ! ىلع دهاشوهو :أوق همف ملظأو امد اذع هيما هنا نيشمل ىف
 اضيفدهللا ىلع ىومدتضافو « لوكا! ىنم لاندقو ىئتأر

 اضيارمصخلاب و تقدصتلقف « ماقسلا اذه ىئمعبت اقف

 ىلا اتدب و

 ىممةسن مكرلاو ىتص نءتولس # مهاتلقفلالا دعبل تولساولاف

 ناسمعلا تدب رهدا ص فال_> ىلءربغل مالك نم عق و ظفا ل جوه ىتت نءتول_بهلوقف

 وو كاردةسالا فرع مودروا

 مهتادعف نكلواثومااواك 0 مك ةاف علل نكلو انو غاوناك

 ىلدوملا نيدلازعتببو ماقال ا قءلا تبا اذه ىلع مالكا لرتتيأر
 مره ادب نم ىبامسش تاق "لل_ست 85 هءحوعلوق ىوهل !مادماولاك

 يبأن با اهلاراشأ ىلا :ءاكل !اهنااذلع مرهل دين ميل امس لت دعب نيدلازرع زيشلا لاما

 انهل تو بجوملالوقلانيعو»و ملكسملا مالكى عماسهب سكعي بطاخلانالاقو عسبصالا
 لسا !ءادانه ملاكم ادا مو لارت_هالا لقب لست ن اف ىلا تدب ىف توماس ن من سحا

 هدارأىذلاه حولا ىلاةيروتلا كارت انهلة نو مرهلا دب نمبامشلا ل_س:بطاخق اهسك اعف

 ىل_هوملا وق ناريسغني_هجولا نع حرت ل ىذلا ل_سلا ىنعميف اهعوضومنءحرخم مو
 ىيعيدب تدب وةداقعلاة دش نمل /ه.حومع ل وق ىوهلامادم

 مهد ةنموب ىراني تاقل_ست « موةة5الاهذا م حومهىلوق

 ماكتملاناف بطاخم ا نمملكشملا مالك يعم سكءىف اسييلعدةعملا ةماكلا ىهل_ س7 ةظفاف

 ىلا ةيروتلاناهلةنو ُكارُت_دالاببطاخلا هسك اعف سها لعذ ىهو لست ةلغفا ىف ولسا ادارأ
 الءماصسناو تلا دق او مهد_ةفموب ىرانب لاق لست هك لاقاملهناف ناريملاب ىلقنا ةؤص

 ملعأهنلاو ميلسلا قوذلا لها ىلع ىنذع

 «( حدا ا ٌضرعمىف وعملا رك د«

 (مهلاويضلا لم متدستلقو « مهتوجعدقحدمضر؟كو)
 ناسناءامعش ماكسملا د_هقيناوعو عسم_صالا نا نا تاحرد-سمنم عوذلا اذه

 لوةكدودس(ب وذو هحدعهنأ مده ويف حد_ةلااهنطانو حدملا | درهاظ ةؤبوم طافلا أنف

 ىلاملا

 اناس-اءوسلالهأ ةءاس'نمو « ةردغم ملاغاال_هألظ نءنوز<

 تاك



 مهف ثان نءرشاظ هلصو نع 0 هقشاعزمت لاهي ردصن مسهذ

 يعي ديو
 ٍْ ملل ريصألأدت_هالأ « مهلحردملاريدص حرصالأ 227
 | لّةساولو ييلسلا قوذلا بحاص ىلءىنذعاله رد صو تببلا اذ هزمع ىف هيروتلا ةكاسد

 ٠ ناءمعلا تدبو ىل ا تنبكص أريبكه مغ نكي لا درر بدصتلا عون مظ تدبلا اذه

 ني
 ش مهدّةفمول ىراث تقل ٠ مهةفثالاهذا بجوم4ىلوق

 ا صوف ةئطغلا ف ص ىز ||| نأوهلاق نم م مسغمة فات تارابعه سقس اذالو ميكا يول سال لاقي و ب>وملاب لوقلا
 سدكلا ىفرظنو 5 دع || ريسغلا تشي نكلو مكعإا ةيجوملا ةدلاءلوي وأ مومعلا اهرهاظ ن اكن أ دعب ةفصلا ص دع
 اذه لامو اقيقدا 0 ا بطاخملا دمءرف مالكب ايطانخم اكل تطاخن اوه عسب مالا ىلا نبا لاعتو ملكش اهي أن م

 باوبأهف هندملا ةوصشم ||| ني-ءّكلذو ملكتملا عم سكع جون امهظفلن ء اهيلع مف ملكنملا مالكن ه ةدرغءةلك ىلا
 0 دق هيركحجاا ا صدخلتلا بحاصلاف هةفظفلى وذ نمه_هدخ مالكمصلل در همق .ةحنال بجوملاب لوقلا

 اهسارتفا قدرطةراعتدالا ا نع ةباكر يسغلا مالك ن مقطع عت امهدحأن ايرمض ب جوملا ,لوقلا«حاضياو هصئخلتى

 ارتب محا ىلا امسو || كلذ توما ضرعتريسغ عال: ودل كل راما عاقل كن الم زلك قترت نع ل

 ثذدحو هسرش ىمدتو أ هلو لذالاا متمزعالا رضا ةئيرد اىلا اهعجر نما نولو ب ىلاعت لوقك هنا فتناو مكسحلا
 هفرضا الو هد ة:لاحا 7 اودنثأو نينمؤملا قيرف نع ”لذالابومهةبرفنءزعءالاناون 5ك مناف ني-:هؤماو هلوسراوةزعلا

 نمنسحأ بايلا اذهىف ||| ضرعارءنمنينمؤهالو هلوسراو هللازعلا ةفص مملعد درا امت هللا تدئاف جبارخالازعالل
 الذف باوملسا نءلْفاغدلا ا سرنلا بحاص مالكى هن ام-ونع هءفئلالوةْر ءلاةفصينيؤوصومال حارخالا م كح تو.شأ

 فاق الكف باوسلا نع ||| ىأرق دنقلا هيدارا او مسهدالا لما لاف امون ل 0

 عرقا مقادرلا باويأ أ ريسالا ل -تملاقو سرثلا ىلع مالك ل مذ-سرنل ودبل لصيمهدالانا بلا

 رهظا لكلا ءئارش فو | اذهفو ناس الادءول ىلا ناووااندمءولافرصف بهثالاومهدالا ىلع لمحت

 037 ردعلامث عرشام | هدأ. نكق٠ .ايالذ اريل ا لعف ىلع ءابااةةشو فطاّدلا ندس-ن «بدأتملا ىلءىذالام

 ص |١ مالكن مفاشلا مسقلاو ربشا!ل_ةف أل باللوةمفريسللا له#غي نم كلم مدل لاقي نا ةسملاع
 | هدام فال ىلعري غلا مالك ىف عقو طظذال_-وهب-واالوقلانا لمسلسل نا

 تاسعيد بلا باص أ همظنو ساما نيب لوادتىذلا ىَذلا اذهو هقلعتم 3 ذول_ةلاغ

 حا نب الوقك
 ىدامالاب ىل_هاك تاقث تاق « اراره تتاذا تاقث لاف

 ىدادولمحتلق تمربالاق « ال اوطت لوا تاةتاوطلاق

 كرادتءالا عونا عاوصمخ ممناف نكح افنان ءبابلا اذهاولا عيدبلا قاذ_-و

 بحولابلوةلا |

 تس نا طوسم ىف ىهح

 هليثنا لوءةمو ليزا
 ددعال هناك امئاو دملا |
 هطرتشاو ةعدقلا لاما |
 نم هحيرانا ىدذ ىلع ا

 نا دهنئمتاحارل امو. ١

 حل ىطع أ نم ىهستسال |
 بد ىلعو ىضغانمو || نسا#لوق عونلا اذهىف عوام ١> نمو قرمل اوهاذهو قيقد قرف اهمنب قرغي ثدحي

 ءاوشلا

 ضراه ىم.للالا مسييفامو *« مهتمدع نولذانءلاىناثاالو

 ضراعو تاةةندعهياولافو 5 ا.اشىفوأراماوتممد-تو

 0 لح



 لقت

 ناركس هيىتةقمقيىفأ « ةمادمركسو ىوهركسناركس ا
 ءاذرلا ىرمسالبابلا اذهىف سان ادهاشو

 راسلا |ّمءطع نم هىعو « نا انما | ميصم نمراسب 0
 9 : ١ أ .٠ نق لشت هتناءع ا.

 طفللا]مقناو اننناردصااف ىلا ةملكلا عزم افىتلاةملكلا نوكت نأرفكصالاو 00 كف باد
 .٠ . . : َََة ىمتشلام ىل ع

 هلاثمانسعونلادازاك ارتشا أ] نايم. بدالا
 بةاوذسوفنلا:ءاهلحانك »* تاسرادمقانعلاكدوس فاوذ 000

 .٠ 2 2 0 2-1 1 . ع ان 2 04

 رعاشلا لوقكناكعضومئأ ف مالكضه.تيبلا ىف ةلكرخا قفاوام ثاانلا مسقلاو ||. ىغتسيأماهتاج ىف نس
 لمرلاب ل - نم> الاّ اذامو »2 همامت لهتس»بودل.مرلا قس

 اذهناعبصالا نأ با لاق ن كل ريدصتلا نمثااشلا سسقلا اًذهزتعملا نبا فرعا حصد
 , علا ىف تناكاذا ةملكل او ناكعضوم" ىأىفلاق زعم انا ثاقؤد- هولوددم فدر عملا

 نء هبل سي فير ءملاق د ,قذدابز نمدهالفتيبلاردصنمريدصتلا قاشنش نالاريدصت مسن

 عسمصالا ىلا نبا لاق هرده٠ نمتناك عضو م”ئىأىفتببلا تاك ض عب لوقي ثم لخدملا

 ثلامثا١ نيفرطلاريددتىناشلا ةمَْقَلا ريد_هتلؤالا سسقلا هب ىم نأ ن-س<ىذلااضيأ

 0-0 هلو)

طا لازال
او هلنالا

 ىالومء

 وكل ىسدأ |
 داق الاء

لا بالا ىلذالا مسقلانمعسقودقو وحلا ريدصت طسبا داقتعءالا . نا سدو
 اورتشا نيذلا كُمَلو ا ىلا عد وقري ه

 ىلاعت هلو3 ىناشلا مسقلا نمو نيدة(هاوناك امو مترا تي راخ ىدهلاب ةلالخلا تمص لهقلا نيم

دلو ىلا .هتهلوق ثلادلا مستلا نمو نينسحلاب< هللا ا اواو ف ةساحلا فءذلو للا
 نمل رب ئزبتسا 

 مرولا بس>حاة_نإ ارذلا ”يردسلا و م.صالا فأن بالاف نو زمتسيهناوناك اممهنم اورذسنيذلا قاف كالبق

 هلأ نع بارضا همف ضارتعاو ىننم هيف مالكل مذ ىفأي نأ هو زتعملا نب | هنع بهذ عبار قح انارشبارسلاو امص

 رعاشلا لوقك برمشال درا ومتهشدتاذا

 ديعب بارتلا تدك نم لكىلإ « دهعت ىلع دعبتملكتناف أمو طشدجا) هدرا

 نمريخالا ملك. ملارب هيناودولو ديتلاءاهمودانرك ذاكرخا عوني ربدصتلا نمةمادقءاجدقو

 عيبصالا فأن با لاق ل * نم ىلع منأو كدلع مذ ناركسش مهلوةكس كءلابوأ الو أ همالك

 تلقنىرعشد هاش ىلع عونلا اذهل فقام

 كلش ىذأ ىلءارو.صسحكاو 5 ه«بحاصت نم مقا ىلءريصا

 !نمةلك رشا قف اواموهوزخلملا نبا روق ىذلا ىلاثلا ممسقتلا اومظنتا.عيدبلا باكصأ
 ّ جحر نبدلا ىدجشلا تدب و نسحالا هنا ىلعقاقتالا قو ىذلاوهو هب ةيددل لوأ

 ىقثددحن مالا تا ةلارثارس ترهطاف ىرس نع ثدح ىع

 عنيت ذأ لوس ذل فاك يزن ةلوه-لات-ربامريدصتلا فعاعوناا اذه
 مدع ع منيدلا ىن م ميشلاناف ةةسما ذا در ةيردأ ةتكلنماجذاسفربال دا ىونعلا ب دالا

 تب واجذاسالا هيّنأب للز-غلا سدح د سا ةيهستن هفاكت

 مهةمعيدب ف نايمعلا

 مهةحوال مهاوسائيلطالو 030 مسسدهءانسامو مقر

 عمدت نابمعلا تي نءو ىصلات دب نمرمعا عونلا اذهىفنيدلارعزيشأ !تنبناك رمسعل
 ودو هتنب فرط ىفاهرركعريدصتلا ع ونىل-ةمعستلاةيرونب ييرصتلا

100 3 0 
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هر لسع ةثاسم
 

 هناببا فاك ةلم
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 قفوملا هللاو مدعلاك قوذلا ل*آ دنعهدو> وف
 « (ةضقانملا ركذإو

 (مهسعرثا اريبثلْغّرَجو « اوأنواوعمزا نا مهضقاناىا)
 0 0 اكملادارمو لمد سدو 0 قيلعتط ةقانلا|

 عوقول مها عوقو طرشش ذارهاظل ا ىف هسفن ضقان ملك لا ناكنق طورسشملا عوقو مدع قرلءالا |

 ةغبانلالوق هلاثمو نيضمقت |

 بارغا!باوأ تيثاماذا 5 ىغاسو امكحت فوسنلناو

 الىناثااهدا مو لت -مبا ارغلا بمس. ىلعو نكمت هبدسش ىلءبطاخلا مكح عوقو هقماعتن اف |

 نأ هباسجتأ :؟وثلا قانيبو ةضقانلا ني قرفلاو ادبأ كمتالكللا لوقب نأ هدوصقمنال لوالا

 نيدملا ئصزيشلا تدبو طرم *همق نسا هبا انئشلا ىتثو باح ا الو ىفذ هاف سدا بابا! اذ ه

 ةضقاذملا ىف

 مدعلاو توملادءبتيمح أو ود « تمدعاذام_دواسافوسىناو
 ناممعلاو نسحلا ةياغىف تبااورداظ لمت ملاو نتصل نيض.ةنلا نيب طرشا قلعت

 نيدازعتسو يصيدي ف عوذلا اده اوبل
 مرهلا ةوهش تشوىبزعباشام اذانمسز انا ادهءضقانأ فنا

 تيأرف ل_.كسم مرهلاةوهش بابو نكمممزعلا بيش نا هحرمشو هب ىف رق نيدل ازعنيمشلا
 ةراءسالا بارود ام همسشنأ ب بلا ىف هير اعت_تا كيسنو ةناكماو م ءرعلا بشرب وه)
 همشنلاىف ةغلابمللا ثلا ىف ةقمقلا ىنعماعدا ىهةراعتسالا اولاهم-مناف لاكش ه.ذ ذ

 تدبىف لست لاو نكم.ى لاف رب دقت لكى لعو هسشنتا ىف ةغلابمالاهبو مزعلا سيث فراملو
 ىيمعيدب تنب و رظنام مة نيدلازع

 موسيعرلا اريبث لمت وجو * اوأنواوعمز أن ا مهضقان اىلا

 هللاوهماعمالكلا نم ذوأثيبلا اذهىف ليت _بملاو نكح ىلا ىل_ طرمشلا قماعت

 باوصلاب معا

 -( ردصاا ىلعز فلا دررهوربدصل اركذ)ه

 (ألأريصأ لأ دتهألا « مهلعيدمايدصتب حرصا لأ)
 فخاوهربدتلاو ريدصتلا نورخ أما ءامسرو د_صا! ىلعزامعالاروهىذلا عوالا اذه

 رخآت سا ىفةلكرخ ا قفاواملوالا ما سقاةهثالث ىلعزتمملا نبا همسق دقو ماقملابقملاو عّمسملا ىلع

 رعاشلا ل ودك اهل: فثاحم تناكو أ هر دص ىف هَل

 مرمر عل شيال ىأر سدح ٠ مصرع مويناك اماذا لي
 رخآالالوتك نس-الاوهو هنمةلك لوقا تبا ىف ةلك رخقفاوامىناثااو

 عبير مس ىدنلا اد ىلا سدلو 5 هوجو مانلب ماا نب ا ىلا عي رس

 هلّدمو

 تاتاماندنعئئنوهأو « ةبامصتومأنأ ىملستنت

 1 (ةضقاثاا)

 ىنامزباو هم دخلا

 ثلا نا اولاقف هتفرعم
 هدوم ىف ب رضن مامالا

 والا طم ابذخأب دو ىلعملاب

 لاطا مامالا مشل ىآر نام
 هنيانع لعن ا هءاشبهللا

 مال هلضفتو "لصلا فرس

 هللا ءاش نالعف ةفرعملا
 ىلاعت

 (نايررملا رصن فا ىلاهلو)

 هللا لاطا لضافأازمشلا

 لحي هد..أت ماداو هءاقب
 هم د-_خدمةد نأ همدق

 ةلسابمنعهسفنب بهذيو
 ةطلاخم نءفكف طاسوالا

 هةهاطضر دقو طاقسلا

 رمعيو هتيردصفلأينا
 ىلع نو هتسد نطب
 بوهيوف هيئانرغملامدق
 تددرت دقو بحت لب

 نم تدمتسا| ىت- هرايزىلا

 صرحال تلك امو هئاريج
 عمم امالول ىلا ءرسشي نم ىلع

 ىغلبو هفالخأف رمش نم

 ) ريدصتلا)

 طرسشلا قملعت هلوق
 اذكو طورشملا بسانملا

 دعا هلا
 طرمشاا ىملعتف هلوق

 ملا ىلع طورمشملابساغملا

 هضرع مدد



 لد

 مجيشلا تدب و متيعي دي نامم_علاهمظ-ث.ل عوناا !ذ- هو فعلا ريهر دق ىفةب راوملاو
 ىلموم لا نيدلازع

 مالاىلاب وسمىمل_ةعتلابو 6 اومىفانهذ عفا تن 0
 عماج معاوهو معنلا الان دارا هناء حرش ف لاق و لفغتلا لقعتلاب و مهنأ جفايوييسشلا دا سه

 لبق هنبفرأ ل نكحاو كاذدل اع اساضدأ فب د رعلانذي راوس أ كالذي دارأو اهريسغو لب الإ

 لذاعلا باطن م مدقت ام ىلع هلقرتسالا ىيدبتس و اقوذلا هب نكات ىعم ةيراوملا

 ىمكحدفتساو ئملةعلاب راو « الف "ىداب وحن تنأ ىلذاعا
 نول ةيراوملا ىدا هنأ هنم مه: قوذىندأ نم ىدل بوبحمتنأ لذاعال لوف
 تاصحاذاو لاكملا هيام ف وهو مية<سمدب راوملا ل ,ةىئءملاو نزاون براون ةظفلب دارملاو
 تدبلاراصةيراوملا

 ىمكح دفتساو نمللةعلانْزاَو * الذ ىدانو:2 تنأىلذاعا
 ّ رصااودهلا ةغمصىلا لويقملا حدملاةغمص نم لةّدناو

 عماسملا مالكلاركذ ذ)»«
 (مددلاك قولا له دنع دوعيو 2 نغتملاذا مالكلاا عج)

 قداقل ان ”كلذريوأ لارا كا رتل ا راما كارعسا مالكلاا

 ىللسكملا ءارجا ىضتقت ةلاعوأ اهظءووا اهمكحمظانلا لثغ و لاشمالا ىرح ىرت بلا
 : ىل سبأ نب ريهز لوك

 ميو هع نغم دهم وةىلع » هلضفي لبست لضفاذ كد نمو

 ساونىالوقوأا
 دئاوذلاهوسو نمانازرلاه2أ »© ىنفااةدعىفهتلاريغناك اذا

 ىنتملا لوقو

 ةءوظنم اهقوسأتمامالا

 قاسياكز هلا ىلاردصلا
 زركللا ضرالاىلا ءاملا
 ىلا مويلا حتفه نم اناو

 قاراهتلانرق نمو هى

 2 ركلاك دعام همدق

 اذهىف ”ىدنها !كيدلاوأ
 ىل-_طلاوأوا ىرعىجدالا

 لءائااووذزاتعو للخلاو

 لودلاو مالا بارراو لواناو

 ىيليامىلا رظالاو انا امو
 ىيعتال انعلاوسااو

 ةو دعا ا ءلاو

 فاشحا ت تالق حامصلا

 ىلا هحود- اامرظنم نم

 رع هلاك ن يع فرص بدع

 نمهرذد- ن 1 تاّقف هلا

 سورلا نوكرحب ١ د افاد
 نو لما غن و ىلا افارظتسا
 رهاولاهو ىلاو اوسنمامدعت

 ميهاربا ونا لضافلا يشلا
 5 د_جا ْنب لمدعا

 ماداو هتمهم هلا سوح

 لوصولا فكف هتطبغ

 ماسحالااهذا هىفتيعت « اراك سوفنلا تناك اذاو
 هتمعي ديف نيدلا ئصشا|تدبو

 م نم لكلا حافل تقلا *# ل

 ةدكملا نمدهسف عدوأام عمل ل١ ىرجمتهارجاو هطورمشن عمانملا مالكلا هيفرص- هناف
 نادمعلا امأو مادسنالا ندسحوةلوهسا | فطاو ةقرلا ةجاميدنم هاسك اع كلذ ىلعدازو
 آ ىلدوملانيدلازعمشلا تدومهةيعيدبف عونل اذه اومظناف

 مرلاز ءاعاونأ قوشاا جيم » مك لاكلا فضو عم احهمالك

 نم كلذريغوأ ةظءوموأ ةمكح تاج تدب مانا أب نوم عماشامالكل نا رقد

 تاثثلار ط#شل ا نمب وتبياانملوالارسطشا نعي سناو لاه مالا ىر ىرت ىتلقئاق لا

 قيسيدب تدبو تبيلا اذهبا.فالوخدلملانابر 1طراملوةمع المسا. االوةيساءم

 مدعلاك قوذلا لعنا دثعهدوجو ه هتمكح نف ةتملاذامالكلا عج

 ىلاٌةفطا ةراشا همانأ اظقيتملال_هيلالا طفملا اذه ىلءاهاشمتي اعلا 10100

 لاثمالا ىرحم ىرجت ة مكب رعشبام عماسملا همالك ىف سلا ترّرةىناف نيدلا زرع تدب

 0 حم

 هدوج ود

 ةضسن ىف هيلطم هلوق
 هتدار



0 
 >> ا بببببببتتااااالالال7للسبسللللليب

 ةمكنلا نكماو ىلهسة م اقدص ىلا ةيسنلابن لكس اتنادائعم دوا هدف ققرتو هنيشولو هشق 0

 هللوقا ىنك كلذ دعب بح اذا نعي بحلذاعلل عا وقىف

 داكالا تتفتفيكصردي) ه هيلفعرقب بل اوتيإنم
 هلذاعلا طا ضرافلا نينيدلا ف ةرش شلال اوق ىلا امو

 فنع كالذدهم)تق-_ثعءاذاف 0 ىوهلا مطقذو منعت كذءعد

 «(يداول ا ذ)»
 (ىمكحدفتساو ملفعلابراوت ه» الف ىدإبوء تا ىلذاعان)

 ىأ نبارك ذ نكل باها ىهوبرالا نمدقَم_ثىشو ةد-ومءان و'هل وهم ءاربةن داوملا
 ن'اكءارلارمسكب برووهذد_سفاذاءارلاوواولا جمنب قرعلا بر ونم 5: ثدامنأ عيسصالا

 ملكا لوةيناةير اوماَقَ مدعو هنطانلدو أن نمهاديأ أ« مالكلار هاظموهفم رامات

 رعاك الالص-!ذافةدخا وأاهيلع هحرتو ةمدسل ف ةيلع 8 امن :ذسالوت

 لك رع امرة > اًوملا كلن نم اهم صاختلا ن تك ىلا رولان ءاهحو هقذحع

 ناتءلوقث ف رهأانةيراوملا نم عقوامدهاثاماف كل ذريغوأ صةنوأ ةدايزب وأ اهقمصعنوا

 زورحلا
 تنصر ا رو 5 ه-ئباواو هن اكمكسنم كدناو

 بيش ني-مؤملارعسما اممو ان بتعتو نيطالاو نيه اخ

 نينمؤملا رسم ابل اقف بدم ثني نمل اريمأ نمو لئاسقلا تن لاق هب هرفظ راماثهرعشلا غلباأت

 تءقودب راو فلا اذهواهوذ دعب « ءارلا يد صاختف سيد نيم اريمأ انموالا تاقام

 اماه 1 ءشرلاني-:مؤملاريمأ 7 ه راح ةدل ا ىف س اون ىلأ لوق ندكلل ار بايلا اذهىف

 اهلا

 هصلاخ ىل_ءىل_-عاضاك « مكبانىلعىرعث عاضدتتا

 الا لقا لا ةفهمسسب هددهتو هءلءر ا !كالذد .كرلا غلب دالف

 ه_صلاخ ىل_ءىل-ءاضأك « « مكيانىلعو رعسء ا ضاق

 د_هاشو رمصب اف ءانمع تعلق تيب اذ - -هريض>ن هضعب لاقو ههراوم دمشرلا نص ساق

 ىىلصرا!نيدااز ءزيسشلا لوقىبدعيو تامعيدملات ابا ىفى أب ةيراوملا ف فصعتلا

 متن ىضاقلا ناكو دمهلا ني نيدل احن ىذاقاا ةاقوهفلبا ةيعيدما اريسغنم ةيراوملا

 هرطاخىف نا ححص ضغبأ نيدااز -ءيبشلا ىلني زسملا نيدلا سه نشل بناج عج رينيدلا

 قاةمهسالال
 ني نامزلا اذىف هانعم « الاقمانات اق ىشمد

 دملاو مثسفللا نمىفاذ « تحارتساو حرخلالمدنا

 هتيعيديف ىل| ١نيدلا ىصؤجشلاتبو

 للا ىلع ىدنعمهردقا تنك ذا * ةلزئم سانا !صخاىددعتن' ال

 ةمعقملا لاذلابم_هرذقا ا مدير مهردقأو هلوهملانيسلاب س>أ ميدي رب صخاىفةنراوملا

 (ةيراوملا)
 وا تنرخن ال هاوس ىلا

 وأ تاول هريسغ باب محفل
 تدور بطاخ لفل

 اذك( لازئالو هلا نأ نكلو

 بدوعو هتمس دم مسالا

 ركلادعسيو هلم العلا

 هلام ائدلاو هرظني

 رهدإا راعةساولاناهمالغو

 اناجرتعرلاذذعاو اناس
 ةعاشالا قح هماعتا عسشبل

 ةعاطتسالا ديدن 0

 همراكم سلم نال سلف

 هعراشمدربو ةغلا ةمفاض

 لحعو 2 ناس ةبفاص

 ركشلاو رودقدي ىلعءازحلا

 نا مت 3 ريصق نامسل ىلع

 دئالق نمرعي ل اذا فاجاح
 نءلطعيملو اهرش دهلا
 رثك اهرد_ص دحلا ىلع

 زعو اهردص لهو اهره

 الااوا ضرا و اهوفك

 ىف ةدلملا رضخأ ادحاو
 *العاداموأ برعل اتدب

 هدهو بركاادةءىلاولدلا

 جشلا ىلا اهفرزا انا ةحاح

 رسكو هباود(ءارلاو هلوق)
 ءارلا
 ةضسن ىف ( دورا هلوق)

 قرورحلا

 ىسفن ةض كى (قاذةوق)
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 مس> دش ققر شو دجأ فّوذ » لثأ طعاعنماحرفا نرحاناأ نشخ

 َّ اذارعاشااو ةداقعا|قرطىلا همظا.داثراريغد غي لاءون هن دوف هتلمأت فدوفتلا

 ةسرسغلا ىلاعملا ٠ نهىنعمعا :-> !ىلالواطتا١ن ء وهذي اب رمص) هقاشم مشو ونعم

 نكلاواتب هلنك:نا ةطاصة ارق لك فنأتو ةةربهملءفطعي لو ظافلالا ناس> هوغو
 قءشمةغا اى ودو همن ىفقايطا عب رشئريسغ ىنعسولو هيمزلم ةضراعملا عورش

 نيالوق فيرظ نمو هُو هنيول:دارااو ض طوطخ هسفىذلا فوثملا بوثلأ نم
 يلم ىثذاق

 فوذلا مالكا ادرب هظفل ىلع 5 فهنا كربلا ىشدعب

 1 كلِدريسغولزغلاو حدد 1ا نم ىشن اعمماكساملا نا ١ نع ةرايعةعانصااىف في وفذااو

 (| هللا ىو است عماهتخا نع ”هلصفنم مالكلان ه "ولج ىف ا ضارغالاو نوما نه

 || اكله اهيعضاواهغلي او اهنس-اوةريصقلا وأ ةطسوتملاوأ هايوطاا“هل ا نوكي وةئزولا ف

 ةغبانلالوق هل وطلا لحل ا هن مءاحاملا:ةراصقلا

 عفاش مرك اواعوذثملضتأو » ادم_دريكا اوامالح  مظعأو

 نوديز نبديلولا فا لوقةطسوتلا هلججابو

 عطأ صو عمسأ ل قو عض لذو + ند ًارعوريصأ مكتحاو لقحأ هن

 ىنتملا بءطا اىبأ لوقةريصقلا "هله اي٠ءاجام ل !(ُةمو

 0 هدر 35 0 القأ

 ىادزز/ اولا : 0 15 .٠ 50000 نه لع هسرف ىلع

 ثنا هود ءاشيلا شب نمرشلاولاتلا ىهو هما ثهل | نم سه كن مهدهع أ تنكامم دز

 همطءيثاوشو ىرمستلا ع نءرمهلوقوكءلا تب , رقى1ندالاضفالان ءلضفت هحولا ةقالطو

 ١ نءدداقعلاهث-و ه.لوزتاسانيا الا ظافلالاهذه ل <دصقا مو هنزدأ٠ نءلداها رمت هب راج

 | ىفتانل او ها لغخ اهتم ةلك لكن روكلالا بيكرتلا ةداقع ماع تاوتساام "لجل اهذهتافلمأتملا
 ١ تايعيد.لا باصأ عسن لاونملا اذه ىلءو مالكساا عيصف ن مئوثة فلا هذه ىلءةريصقل هلا

 1 هللا هجر نيدلا ىص يشل تدب و ناعدسملا هللابو

 0ع فك قذرت نع ند نخ * نعالخلسرذعا لذعالطأ رصقأ
 نيدلازع ءريشلا تب ونامعلا همظتام عونلا اهو

 مكبا عض ادعرا فرب ار دأ بدعا 5 دفأ مع ءاصخرلت ا مظنا فزأف وذ

 0 ا نكلو لاب 1 ل ا

 ةلاقمقاب كو ىذاعاي 9 ,يباقلا ل ا لذاعلا وتم دّقندق

 ناو نيل تشناو كلذ_ءيف نش تئشنا في وفتلا تب ىف هلكلق كلذ 1 ترق الو

 : دمحتو لذعلا فوف:تثشناف ىطع) تاشئاو عن تاش ناو حرفت تكس او نزحت تش 3

0 
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 ىلامالا ىست هلوَقب ظفالا ىفةراهةساو هغاممنرد هلوقىف ةغلامملا هج نم ةدان زىنملا

 كر ىنتملاه)_هجام لكنأ تانيا تب ىف قرص

 اذاوقبأو ريساو رهش أ وهفاش اك رئاسلا لئملا جرت هس رخا هنوكب حدس ا ىف ةغلانملا

 تبل صاحت ال ةنابث نبا ردصىفهلاكت ىأتملا تاب ىبعم دجونيشملا ىف و رظانلا لمان
 موزمم رهلاو هناي | تن رداع لمع اذكر د مو نامالا لك لءردق حرم ملا نأ ىبلتملا

 0 علاحي ار هتان اكاريسغ لمأالب اذدلا يس لم ل كلان ن الورد

 نايداز هنوكعسم ىلا تب ىفسعم عمم 0 رخآىءم فاتسا هناكراصلمملا

 ُئ امتنع ا تدب «« حرتدقو بدالا ن-سح ىف ةيااذ- هو حو دم لل ىبنتملا إ_هجام حدادملل ل-هح

 تدب ىلعهرّرقىذل ا نسال ا دقذ :أ| ىف ع..مالا ىنأ نبا مالك ئهتنا هوجو نم ىنتملا تس ىلع

 بأن ىشو ة- هبرالا باورالا هذ_هساسنلا ضعب ىلع طاتخيدسقو ةنامئنبا تو بيطا | نا

 1 |١ىفالا نوكمال لاغياالا نافرداظ فرغلاو ل.هكشلاو نيكتلاو لسذتلاو لاغيالا

 امأو لب ذتااو لممكشااكى عملا ماسق د_هبقأب اماضيأ وشو هب "اع ا ىورلااهفَتلا
 اهئالاهناكم ىفةيفانقا ارارقّمسا نعةرابعهنالبا ونال هذه ىقلخدمهل سلف نيك- ملا

 ل كل | امأ ريع اوقىفةنكمامئال تلا !قعم صق تنذ اذا تبلا ئعمدب يال

 هنو تامه د نيهجو نم هلمب ذتااو لاغبالا قراغي وهف عملا ماتدعب فأن او هئاف
 لا غيالاو ولسا نود عطاستملاىفالا نان وكي ال لميدااو لاغيالاو عطاسقملاو هو ثلا ىفىناب

 ضرغلا لكي ىنءعىفأي نأ ديال لسهك الو مدقْنملا مالك ١/ يعم نع ناجرخال لس ذتلاو

 لاغيالا قرافي لميذتلاو اضورعال.هكستو ايدي السك امأةمَدََمملا "ءلءكتلا ىلع
 ىنيدلا تم تنبو تملا نعال عرج و الاغبا ىهست ىلا ةملكلا ىلءديزي هنوكلا

 لسذتلا

 مديل هتاريغوىلمدتلف « تضم ٍبيبحلاب سعةذاهن 0
 ىلصوملا نيد ازعتسو مهةمعي ديف عوالا اذهاومظن امن اممعلاو

 مسقااب قازرالاو واللا لواىف + تاص- ةءسققزروىشيع لبيذت

 ىيعيدبّت بو

 مسقلا فهلا كو ىلذاعاب « مهبءاقالا لميذتلاطامهللاو :
 هلعت وكسلا نس-و مالكلا ماقد هبت ءاسىتأ ا ةهلهلجا ى مستقلا ىفهللان ىئكو ةكو ىلود

 ىزلا ككدملا ىر-2*ترحو اد.كحوو اققحت منقلا فهندازو هأن_عمىل_ع تاقشاو

 ميشا تافف دوصقملا ع وذلا اًذهلَد. .مست هى السيدا ةظفلامأوهلاكو هفرش قل ىرادعام

 ىفاهلعقو الو لمي دل اذي رو تدءثرتام لوطاار تمذأ ول قئاذ لاط ةظفااهف نيدالازع

 فاملأ نمتمبلا ىفءاذالا لذ  لوطو لايذالا مزاول نم لوطلا ناف عقاوم بولقلا

 هبلعمالكلا مده :دقوو ثلا فىانىذلا ل_.هك.شا اوه ىلذاعاىلوقو تاراعتمالا

 رّرفنو

 *(كبوذتلاركذ)«
 ا... 010 020001065 كف هرم دع عصر دمر ” كر أطج مجم وج هدوصع خس ص مس ص7 ص جووجل |

 حراملا تتزتها اك هر ازمت

 فبكف (بطرلا ندغلا

 قيدبصأ دان ءالا طاش

 قبسق نيب امهيلا ىوط
 نيباملي ناسارخو قارعأا

 ناجرجو روب ايست ىيمع
 ىف.ضل هزازتها فيكو
 لاحت دلحو لاخر
 نم لئامألا ثر

 ةريغمهءلعتركب «باوثالا
 بارعالا

 هماعلا ىلو هللا هدبا وذو

 ىرة:سمىلا همالغذاذت ب

 ءام نا ىرمس هنأ ١ىذفال

 ىلا هته

 « (ىلاعملا سوء ىلا هلو #

 اذ هىندعت لام الالزت)
 ة:سلانىلطةمانالاو مويلا
 ف الد>ا ىلع اهذو رص

 ىئفرتساوا- نيب اهفوئص

 رامص رشو قةضتسارمو
 هنأا ترص امري_>و ىلا

 لاو-ال اهذهل الح ىفاناو
 نوك افؤاف الا

 برع .هأل ايرغم اروط

 لقا

 (فيوذقتلا)



 ايلا ارجاهم امتراضأ هللا
 انيعتسم هللا ىلء الكوم
 هللا ىلا ااه وتم هللاب

 نه ازههتم هللاصلاخو
 سامأا ف هدعرل.جنيشلا

 ريوصت فهلوق قئاسورظنلا

 بدطاناو لاحلا هذ_5

 وجر *بوا حالصيرهظتسي
 مشا ا باةبهلت!ف طءي نا

 هيديرظذلا اذ العوه لع

 قذاونل هتنايذاعلاوناو
 فداصيإو اردق هدام
 نطءف ارظندفولا« اوه

 نءمريخ بداألا ضرالا
 كاك الاوتار هر جطظ

 لالا حالصب لءفكل او

 (ىزراوالا

 داتسالاراد ب رتاانا

 امكح)ءءاقرهقالاطا

 رهتاه,تلامزاونل !برط
 م)هناسقا ىلا عامترالا سو

 (رطقلاهللبروذهعلا ضْعَدا
 امر هئالو حازتمالا نمو
 دراماازءاهوهصل [تعدلا١

 جاهتبالا نمو (بذعلا

 رو
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 كالاهالا هنا ىلع كال ميال سو هم ءلع هللا ىلصهلوقف كالادالا هللا ىلع كلويالو ةروحاو ةئيسةملع

 لميذتلااذهو لاشمالا حرخ همنمالكلاح رخو هلا هلاذأبةْغ الملا قاعد ىذلا لع ذئااود

 ةغنانلا لوقا: اا١اذد نءموملسههجارخاءدرفتا |!

 بذهملالاج لا ىا1 تمم لع © ةعان احا ىةتسعت ساو

 حيرخ هنال رعشف عفو ل يذننس>أ نم بذدهملا لاحرلا < 5ك ءافوقدأ !ىلع عديديلا لها ىفت

 برءلا ضءبلوقدلثمو لثملا حرت
 لزنأ لا ذأه.كرأمالعو » لزانل وأ تنكف لازئاوعدو

0 

 قداصلاكبذاكس | سلو 5 لاصولا ىئدادولام كدص

 م م « داعيا! لوطن ىفو_غرزاخ

 لوقه:مندسد-أو لما جرذامسهف مالكلا رخو لهيذت نيددماأ ىرحع نم لكمف

 ةئطخا

 ] | دمع دما انامثا طعون نمو © هلامدجلا ىلع ىطعي ىف روز

 |هدارفا ىلعدار ما ىهلا لقا تيلار دصو لّدملا حرت حرخ ل ءيذتهاكتدماا زب عنف

 ريععلا نييراصفطعتلابو طعبو ىطهدهلوقىف نس فطعتزهقلارفاصت |عماضبأ هبفو

 د ْذاتيباا اذهزع عبصالا ىأنبا لاق ةقيثو ةطراروةديد_2ةمءالموة_جالمرددلاو

 تبل لج نمدوصملا نعمل ابل ة:تادرفتا اداودصااناام الءيذتو الثملةتسادرفا
 م>الخلا اذه لثمدز عومرد صنيب تدءد_بوثا”لقو اضيأ لهثمأن ميولطملا ضرغلاو

 ا اىلالوقن!سحلا لمد د نءو هظفأو ءانعمماتو سفلي مق ةلك لالة ىلع

 مر حجب ن؛كءاعنومينمام 2 ادماع ى سف تاهاق : ىننه و

 لوقل.ثةاا عيدي نمو ةما اركلاوناوهلا هركذإ مب اطم هنمخ ىف لس يذن هاك ت دملازعتف

 ىدعلاةتاننا

 لما الب ايلدلا يصصأ قتكرت * هلمؤأ أشيل ادوج قمل
 هةماتادارأو تدبلا مسقت ىلا حاشا مث لوالارط تااى حذملا ن هاهداوأاموتتما هنا

 وكر لاق ثمحرت ”أسإا لثملا ير هحرخ اة اد كوواناسصساهثف مدقتلاو ءااراركتب

 َح رم حرخاذا حدملا نال عملا ةدان زو د وا .ةدازا ام لصحا لمأ الو امدلا صا

 بطلا بأ لوتىلاهءفر ظننا ثد» اااه .صالا ناني ا لاق ضرالا نقريسأ ناكل ثمل

 دما
 وى

 ىلكلاذتمل ئثالوشباق 5 هغلم هنود عرص" ىنامالا ست

 نمزيح فبإ_عجيلذأ هحودمم عم بدال نس نال ىنتملا تي نم لضفا هن اثنا تدبف

 5000 4 قير إف ةينمأ لك هدام غلد ا دودو هتودق له وأ. نف 595-
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 اواكو كلاملا هيمكام ىلءامضا ارتو كلذ ىلءالصا نمت ريبخ ل ثم شالو الا هَدمَعَح

 هللاو همم: .الاهذهداوس لمْ اا علاطو هركف ةنسنملولمملا هبنتاو اهلهأو امي قححأ
 ث.غو كاثااثوغو رث املا ماقمو رخافملا ماظن ىهىيلا ناطمل اا انالوممانا ديىلاعت
 م .اكودامرجتالو رباح وهام رادّقم مانالارم كررت ىذلا «ماةملالظب عليو نكاتملا

 امفىلاو ةرباغملا عان 5نءام, ف شك ىب ا نيداالاج مشل ةلاسر تق ىلاعت هللاءاشن ا

 ريك ىلء هلهلنا بهوز بدالا ىداع هعاطاق ةاجس باص ا ععموو ليشم لس دأ دأ لاشم لكتب

 نيدلا نص غيشلا تيقتاصيدبلا تا أىلاعجرت »* ليعع#ا

 مهركذ بورك اوجرفدةذ ىفدع 3 مومهادوىلاذعولكب هلئاق

 ذب قسم لوذعلانأالا اس اعلا 3 لاراع يدنا و تسلا

 هتيعيدبف نيدلارعزجشل تدوم ميعيديف عونلا اذه

 مهلصومانا ار ظدنم تصصا »* ةةةىوذلا ت-لا.طارباغت

 مظن هناف * لاجمل اهنءقمض نيدلاز ءتدبف مالكلاو « لاطدقف ةرباغملا عون فحرمشنا اامأ

 قيمعل دب تاو «ماع ,الاريغ هس ةداةعن مان ارآامو#« ماهفالا امير راغن كلوةرباغملا

 معرش ان[ ناد « ذك بدقرلا ب>ىفس املا اربامعا
 هنأ ةكأ هارأا1 ىننأالا كاذامو ىعاهحدمىف ممترباغو بءقرلا مذ ىلع اوعجادق ساناا
 ن-س>و ىفءملاةدارغو ةرباغملا ن_س>ىلارظناف بيبحلاةرانزب لءدقوالا ةبقارهالد ردمأم

 تيكا

 (ليذتااركذ)

 ) مسقلا ىف هللا ىكولذاعا * مهبءاقالا لمي دثلاطامهتئاو )

 قة ةلم_2هملعت هوكتسلا كش -و هماقدءرامالكر ئانل اوأ مظانلاليذ.تاوهل ذحا]

 نيب و هش قرذلاو قيقعتلا ةدانزب لثملا ىرغىردتو اديك هديزتو مالكلا نماهلمقام

 مالك ١| قءةتريغدفيمل لريذتلاو لاكلا ىلا جان ىنءم ىلعدر ليمكتا انأ ليمكتلا

 نالطاءلا قهزو قالا ءاحل_ةوىلاعتةلوق هيلع دهاوشلا مظعأن هو هديك نو لالا

 هلئهورياسساا لثملا جرش همالك حج رخىذلا لييذتلا ى هةرخالا هل _هلباف اقوه نك لطابلا

 حرخ لسد ىعةريخالا"هل+جافد وذكلاالا ىزاحن لهو اورفك اع مهاب نسكاذىلاهث هلوق
 مهسفنأ نينمّؤملا ن ةىرسإ هتلانا ىلاعثهلوقول ثم اها سياتل لائمألا بر خم مالكلا ىف

 ةارولا فاقد هماعاد عون ولقي و نواتقيف هللا ل بدىفنولت ةيةنلسا مهل نأب مهلاوم و

 امهدحا نالت ةفيرششلاةيالاهذه ىف هللا نمهد_هءب فو أن مو نارقلاو لممالاو

 سس ”الاو ه لع تتوكسلا ن مو كان ةمتدق ناكمالكل اناف اةحه.لعادعو ىلاعتهلوت

 كلذ قوو رئانلا لثملاح رخم مالكا اذ_هحرفنهللا نم هدي فوأ نمو ىلاعت هلوق
 هلتيةكاهلمعيلا 39 :تسح هن «ل سو هما عهلنا ىلص ىلا لوقوهو هش رشلا هن لاق

 تنك اهاع نا ا منة سمه نموارشع ةتنثك اهلغناو ةنسسح
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 هبحح قمل هب . ار طش ا

 توعلادكال ناك
 قحهفك ىلعمهردلاو

 مهناكءامح ا نوقابااو توب
 مهصلا ارق دعر تاومعا

 لوهناو ثا وبلاءذهنم

 مطاو مظعأ ثاطاسلا
 مهأوريك ١تاملاطملا هأو
 هدابع نم دعا هللارظنف

 نءنسحاو ارظنمواوذ

 لعجو ارض مهزوما
 هقفوو دعا كلذ مثلا

 او لمعلاو لوغل ا حلاصا

 اذهنممهمهاام سانا مها

 اوركقا مث اها ىلا

 ىلع مهيأر قفتا مث اءلم
 اولعمم ادفواوثعس نا

 سله كلذ ىلعابا بم طغدذعا

 اهدرسمهتب احا ىلا هود وذ وذ
 ةداه-_س نءاطحلرد_ل

 مسوم ةرضع هت
 توملا س.ةمو تاريشلاا

 تاكربلا علطموام لاو

 ما دأ يسشلا : 20

 (لييدتلا)



 م ْ مل أ
 ولو مهئلخاماوكتم

 مساق اور

 اغا مهءاروام | رك
 ناو عاما جدلا ةاسحلا
 الودارةلاراد ل

 اهلهاوة ارب رهجااعزيشلادبزا
 مهلاوحا دهاشدق ر أ

 ذرباو مهااوم اوما ضن و

 مهلعامف هرعو مهلاخدا

 بقأت نعي ءغيامو مف

 ىكلو لئاقلا الا همنزمز
 مهاو اهل ضرعامجوريبخ
 ممفامءاهلصلوصؤ ب
 ةداحلا ضارمالا تد

 تشاو اوقع تايفن
 دّقفو ءالغلا دج مال الاسر

 ماعلاتوملا عقوو م اعطلا

 مسالا نو

 تءممثدو اعود كلوت
 ىاذهانسويىلا ل نو

 كءشو ابوبسماياخ ىلا نيدو كلن عفو ع رملا دشرلا ىلاعم ىل :ءكعلطد ىلا ء”هنثاو:

 اوس مع 0
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 ادرولدرلا ك٠ ءامظلاو د_.ءال ارواحتول قفااذار هَقلاب هةعلطرمش نمو قسوامو ل#للاب
 وأ رجزب لدللا هللا ةئي ثعهعار :انرابنلااهبلا آلولو لهحمال ضورفاعترو لهم ىفنمالا

 كلمني انل ىئيض ان كلذ لعو رعفلا نم رض-الا طمللادوسالا هطرخ ىلع بلغانا لمللا
 قحلاىلء:ءاقةسالاو بوذلاوتامزالاو م ىلعةدضهملاو بدالا وليد لمانالا
 ةحصخا!نيدلاوكلاا ىهصتءذ_» حب رحالورصلا نعةحارلا كلت نم ثيدخلاو حوعالو

 ك0

 لك هفرط فيس |سكس كلذ دف اروط_سيباكلا ىفكلذ تاكو لوقا ١ن ممدق:أم

 فوءءاناف لأزلا ةفمخ ةمغاش11ن ءسماو هفناريصق عددام ىمالالا أه لفل اةعيد

 دقل داّرغموهلا ف ةركو امجضدادملا لو !ىفغزابلا رابملا يعدل اهي لاق للإا,ةفورعم

 تدهندقو هقخ عقىلا قياس 1 تنأ باب تق ىلا ترَو تو هلظب ىداملاتنارمأن 2 اطل

 هسانتأامو .تربثأاع نسحأو تركذ ام منو هي رمشلاادءا هأ نم تركذام نأ الا
 مك ةاودلا كما ىلا كمددرو ن_س>الا كوة ن ءتافاغتدقو د أ ناطم_كلاالا

 ةاشاعلا لماما ةيلاعاادملا كلت نساكمدي زن نا ىل_تهتتا تلاسو نزمتالو أمممع

 قاادملا اهنا

 لقتل! اهذكيسارباحل هع منمديفلسقتلا رثأول
 ليمأتلاونيمأتلاه سف ه اهتءفاوامثوغابولشلا ست ىتلاةحارلاو

 لامآ اهمركب كرادو ملعااو مل-ها! تبتر نماهنكمو ملل | ارفمس لاهنت ا اهلع تا! لمانالاو

 هدو لمالا:.اقىلاقياسااهفصو نع ى.ضيراعذملا اذهناالرلو موالوئادعيةافعلا

 عخوالا اهد- 0 الات اطال ل-ضغلاب تم كل قول ضف او هذ اذا ىذلا

 لوقلان ءمّدة:امدعب كنا مث ذافتماصلا تقطن انااهلئاركتسالو هاهحدمىف تععفأو
 نيم امرارة:لونيدلاك كلدللاللأ أتنأتررقا ديدلا ىلعاهمهًازعىتلا ةلداحاو ديزملا

 ناالا ىادصىوريو ىانضىشيامو نيملاةكاولاايا اركذت لو ني ر.ةلاك هقاف آىفو

 نملوذلاو لضافاانملوضملاا- ارهظمف هموفمهتبالو هدكح ٌدربالن م ان" مكي

 ماسقملااننسب مكعينا تيأردقو لاتمام امك ور انلالرعلان ءرصتقدو لذاملتا
 ئىشنمو انمامز كلام هناف هد دفا تا كدر ةشرشلاهديىلاترشأ ىذلا م اظءالا

 اذممنوان عأ باصو ىوهلل ىوهامىذلا انثامعا ل_ماحو انمالك فّرص#و 0

 في رشااهساجتولا اًممّدةيو. همكحي مالا لصفمل ىوغامو مك ,> اص لام هللانو
 كاذىفهلضرالاانلسةةدعبلتو ظارتسشالا كلذ ىلع هللاةرهخ ماس هلعبانشس مككف

 طارصا !ءاوسىلااندهاو طط الو قحلابا نب مكح اف ضعن ىنعانسضعي ىعب ناصح طاسبلا
 باناواعك اررخو باوحلا !ذ_هابرطو احرمسرطاا ضرافى مو احرفهقلا طشنف

 ةعاسلا هذه ىلءهلل اركشو ةءاطواعم«لاقو

 *« ىدبك ىلعتلامىذلا كاذدرنا 0

 انأيثو رملا ىأرلاانمن مكحو نابتمت تهب ىذلا مالا ىضتو ناءغمتامرهظتاالا

 لح

 ك0

 هند
 - يآ 0ث



١ © 

 الف مفاطلا مضخارابت ىلعةرعبلاو حارلا لامسلا نمةردملا ةلزنجالا نمتنك ان ىو
 نءو نييئانيلا بوضخت سلفىادم غل نا اها فلعالو نيعنمكنانىزمجك سفن ةعأ
 رمحالاو دوسالا ىلا كنم تثعن ىتلا فزت نمّوتو ربك الا ىل ضي فرتعت نا كغ حالم

 1| هوجو ييئيتخشسلا .
 اباطددولاعم هسلاهو] ه الانيأرل عضتي ناو ىشالاالا اهال_هدال ىظان رحران نم م ل-ستو اقح بحوم_ىلتا

 * (ةارهل هال رلنذإإ عجالو هرصاقلا كم ار عدنا ىرالف رانلا ىف كعقزناالا كئاسلدئاه-ترأو رارصالا

 ملا“ اقيهللالاطا تك لوةد لمعو مالكا عطق هرضاحاها فومسا!لاعن نان تداعنا ىلا كسةنلءل براقع

 هللا مم تاويغ لاو بعالاو دخلا نيب دا اهد_-7ىف * بتكلاا نمءاينا قدصا فمسسلا ماهيلا

 ناهض مالسالا ف ةيرعلاو بررلا اوكشل الخ نيو « قفئاضتلاد مر حئافصلا ضب
 نسح>ااداف هلاثاما نم ىلا اهذس فى ععسو هجرخاىذإ | ظغلاراد_ةءمهنو هج رحإةلا فيري قةحال

 امهرويءاضأ قلقا اهعم هعادخ ىلا عج -_ٍر مظاىدايلاو ةثقانملا هدب ىدالاودهناىأرو مدلا اهنا اوج نم رطقي

 لءفي ل ثمداكبامو قنالا قحادشتاو ما مكح ىلعردسقلاو هر هرهد رهالان ا مل-عو هعارق قد رطنع ىننو

 اغا هقالخا تنس>ناو لئاةلالوقد

 نحت نا مظعلا رطملا نوم اهري-غبارعانا 5 اذن مسعاو برعماهنل

 قاف الاد نم قدا ةدظأم ينال ديب نباتا هحدق ف بهلتملا اهيا لافوهملا تغتلاف

 بابشلالهجد:ءخومشلا لعنياو با اولا ل.تحص قش فطالاو بابسلا ف :دانزلا

 كنا تعزاك محو ثعشلا ىلع لاا ملثو كفرا اذه !راأنا كد ن_ب>الا ناك اما

 كلام ادسشتى فك نم مىنااعناما دسجلارانلا ىلءوكذ نياك ظغا!ىلءوكرتو دمسلا

 هنذابو قازرألا »ها نعو

 هناربو فالطالاو سلا

 هملاو فالمالا 0

 ءاولدآو قانعالا نينكراكهدسشت فو نيدملاك كلمللتنا اءايااما كلاما“ نماهعفنل كل ناهف كقفرو
 دعرتو قفا ارعلاو تأ 7 دا[ "ىلع هقلخ سدا ىذلا ىدسج لونبالارثك الاىفىةيعلاراامو نيد_ثالا

 اذاف قاليالاو شي رر ||| تاهسنلا ىزاو اهفعضانوةلاىوقاو اهذئارودحلا ىهشانا ىلع ”ىلاهسها سدا

 تا هذه تناك ولو روهشالا اهن_سحو رهظالا اهلضف نمل ذدعت ب رعلاتاداسهذ هو اهفثداو اهلعا

 هللا دنعيظعو هقالخا ْكددَعاو مهراعشا نمل ذ ىف كدءمسال ةحاسلا هذه ةق فدو ةحاصفلاب لوقت كنا

 مركسال ل ىلا تلخداو «كسعللذكو مهران ان مهن نور كفن اع

 قده اون ولقلا بح ةغيص 95 5500

 ةمدنلا هذه ىل_ءو هسا اةركلاو هرئابلا ةلا د نهع نم دوسالاربعلاايو هللاسق

 ٌتاوطسو ةفورعم قوره«متاقال-طانا ىلع ءاكملال ذو ءاسالارةف نء هنىتسات

 ضيوفتلاو كلاَقم ف طرفا م هئارففتساذ ةنودكمةفوكملا ءادعالا هوحو ىف ىرعها
 ناضرالافنيد_فللااذئقرفي طل_بالو داذضالا ب تعشتالف كلاقحا دئاوع نم
 ىلا ككنالو ضغلا اذ_هضعب كثال_خنمن الا ضضغاو داسفلا بحال هللا
 درحتو دد_متناالاتءاناو ضرالا نقتل ءاخْلاناعجان ادو ادانّكل ل قولو ثكو_ق

 هللادبا هيديؤملاةيكلملا ةيئاطلسلا في ء مثلا دبل نمانلعرك ذاف ددصتو نغتلا

 لطعالو اهلقواهس_.لامآ الاو لاح الاىف ظقباو اهه-شناسحالاب ىزاحو اهدن

 هسأدنم مسقاف امس ماش ممركلاوساناا ضفارنىلخاالو اسقْئاَو محداادهاشم

 هلسم- مركي ىتح هلاصخ
 هراج هيد 0 هلاسنو

 هرامن ةراهطلا دع, ٠
 هناك ا ىح
 .٠ ق7 نء سة الو



 او نومملا

 ف تيقبف 0
 ثودردَقل الك 5 ةماكتا

 معفهمهللا ل ضذو 0 م

 لفك اهفزيسنللا مرو
 لطول ةموكمملا مو

 فما 0

 كمقيام و باوحلاد.ىلا

 ءاش نأ كال ىو

 لل اعثهلثا

 لرواد

 ا1كنءاساالوو تقماىف تعقوامل ىلا كضرعت الولو راجلا ك ضاعن لعتت ا ىتح مانالا
 ءاطغل كنءفشك اذا ئصولماتو د.دملارغقلا اذهك نع عدف تقو لك فلقصت تنك
 ىورلانبالوقمهفاو ديد موملا لرصبف

 مالا هفوخ تنادو بافرلاهل + را

 لسقلا هب ىرام عسبتل لازام + هلداعب ْى ال توملاو توملاف

 مدخت فهر أ ذماها فويسلان ا 5 تريربذا مال: الا ىف هللا ىضقاذي

 ىلع لو اطتآملا اهي لاقو هد نعدح .ركبضغل اداكو هدق ىلع فسسسا!بنو كا ذدنف

 لوةناكوهف بشر_كملاو رامدلا ىلا م درع لاو هررغقيرط ىلع ىئاملاو هريصق

 تبعتاو 0 ةل راذلا سرت و شق هينذةماعلا
 فيسسلا شءرأ املاط ىذلاتساوأ تا اريس>بعنلا اههذأ نأ ىلا كر دتال اهف كفن

 'لافق عاقفنيكسل اوهر هتبعر ضهب أو كذرطولسأر ةمدغلل سكسنو ٌكةطع ةسهلل

 ىرعش تد ف كطقو لامعتسالل كبد و كطسو هلماخ تاههمىف كعفرو 0 الا

 تأوقداصلا انأو كلانا هلقر شلات تريودس طل ترسج فيك

 كالاسملا ظل انو عرازملا ظفطتنأو كلامملاثودلان أ وماطلانوصاتنأو كفتؤملا
 رصاملا انأو حابصلا ىراسانأ و هسقننملسلا !بطاحتنأو حالفللان أو ةسالفلل تنآو

 عاوأ ىضيق فريص نم مسقاو د وسال ا مداخلا تنأو ضدالا مودل اانأو دمرالا تنأو

 ةنا نوعه نيت اراهنااو لللا الع وىلاعت هلوقكى دخشو كه لعجو ةرذسملا نعلا

 ةبلطب خال ىنككربنعو ةرلذالىردق غول, ن عدنا ةرص .مراهنلا ةنآ انلعجولدللا
 اولاف ثدح كباب رأ ضءيلوقركس اال ىناف

 كيسا ان أع 0
 ل 9 هيقزرافشت .

 هشذ ىهحول سرطلا 35 عقرب 75

 هيرتصاذ ان اك الا 0
 رحاستناف تفلايو ترصمةسغال- ملاوأ باّد_علاو بالا قتعقو ناوبدلاتشب اعنا

 ديعتكناف فحاصملا مقرب وأ فرطلا ةحنىوساهنم كلاس مولسعلا دسم ترغْنوُأ باذك
 اًمساخرصيلا ع هر ٌكفرط "ىلا تعنروأ ريسكشلا كا جان افالع تعج وأ فرح ىلع هللا

 اذا قزرلا يداي عبصاوأ هغيطن مهلا ىف ةكن لامشالا لودلا ف تنل هو ريس وهو

 ىدك ًاوالملق ىطءأامب رراسو ىدجأأ ام لةهسأر ىلع عاسو هقيسماقبراضاا لك أ
 درفلارهوملان مهيبتصصخأمو ىغالا ىف كو ىسال ا ىلغح نمت أنبأ ىدك أو فقومم

 كئاود نمت رش كو همهمىفتنغأاف تزرب مك ىندالا ضرعلا نعتنأ تزعاذا

 ءىرح ناسالاقوتقمتاقاك كينأ بهو ةلظولا ةلظ نمل بقاك تجرفنةكيسريط هنا

 سرطلا ىفتناو لودلا نبطام_شنمدو دعم صاننقالا ىوذ نب كيلخمب لحادم نانملا

 تف ناىلا لرب رصنتدصو ىن-ت<ناىلا يلخ تب رجواف صاوغوءاسأب نيب سنلاو



 لئاقاالوتبلثعو
 ال ةميصقا فيس تارا * :هعرتوزانملا لص ع شيتدللا

 هوا تو هتياكم -هذو لئلا "لما ا هتطشنإ و تلئاطلا لب وطلا هةيطخ ملقلاىوالف

 ددحاو ريصتلا اهنالاشاغت ا 4 م هحرصتو مالاء' ضي رعتو

 ةتراو نيا لاكش فيلل يا د هقوهن اودىف ماقو ريصقلةدحام كاردأ امو

 ىلا فراق حار 1 !هاوذابنكححلو ماكتتكسناهناىأرو "حارصلاب تاىلال دعو

 نءهريجمب مسالا هعطقبسثالا لم- ضقانلا هعمل ريغملا هعيطيزتعملا يي لاقر فيسلا

 ىذلا سيمحلا ًاشهدح ل.ءاحاذا ا امظلاه.س<ىذلا ب ارسلا أف سعلالالظ

 نمىئتقلخ لا قادوصلاب ىلصهأ أول ىذلا سدلالا نيمكلا هّرش ًش دئاوع هلع تداعاملاط
 ةغاايلاعد_طلااذت لأ ىل حدباكمل ضرعدنو ىبسي ضرع نيطنمهتةلخو ران

 لوة:قجالادو لات سا هعف: مانالا يسال نوةريخالو ةعفانل انئملاو ةعدخب رخلاو

 لئاقلا

 ثيقب وريلا فتوحلاةثدع

 رحلاى مثلا ءاقب نكلو
 ددسن (بيطغلا فربخ أو)
 هرئلفةم-هتلاىلو كئاقاب
 ةضراءلا ةءاكشب عجودي

 تمدقو اركشهتتنرءسف

 ف تاكو ارذنوةقدص
 امم تدقعا تاحاح ىسئز
 ىاقاث اف عسمشتلا م انأ

 عوج رلاب ىلاعلا مالا
 و ىسفناف ىاجاح تمت

 معيوهو ىءأر اه سطعب
 سابتحاف سارلا للام
 ىقءىردصامتاخ ساطعلا

 اردص ىلكت ذكو لو ىرس
 هلأسا الو ارزتالا توام

 لاح فما كلو ةحاس
 لدوملاو هك دمع نب ايم

 امادقالاودولاه- دعو ه اماصعت دوس ماصع سفن

 انآو بارضالتنأو او مصللاب او عنمالتنوءاطءالانأو عطقالتنأو لصواللا: او ىنرخاف:ا

 كو دملَعَلا بحاصانأو دلقملات أو صدملاتنأو رمعملاانأو بارغلل تنأو ةرامعلل

 || نويعلا مخك ةزامويعششأامو كهينةأاف ديومتلاب للان - ىلو ,ن مو دوج انأو ثباعلا

 نمتنأو. نيكملا ظفالاوذانأو لودلاوتوددلا عفريو لوقلا  ثيىل_ثهىلعأ كوحدأ]

 كنع تيدءز دقو نيممري-غماصللا فوهو ةماللافاشأب نموأ ىلاهتهلوق تش ل-_خد

 بعدلاو حجيرطدمغلا ف تناولودلا لادا بصتنحلاان |تاويه كده هيغل دلام تءلطو

 نيعنعسلاخلاو عصخمدمغلا فكدهمدةورهاسلاو حي يعل اعحاو اهدرهتفف

 ارمعا] عفن نغملاو موا | لاسريب د ىف اس !او عفر أن يتلاهلا”ىافورا دن ءتنأو كلا

 ةرشاكملا دنع كيان أرتساو 5 ةرخاشملا باسأ كنععطقاف موضعا وأامون كءنتئاك اذاأأ

 ىدصتاا كا ثاركشإال هنا ىل اع حلصملا نمد لءيمنناو مصل !ةرواحم تءاصلا, نسحب اف

 ديتددمو هيلعتأرقو ىرابلا عاطا نملوأانأام ىدهتلا ىلهمىلءه-:مبرغت_سالو

 هذ ل قىنلاتساوأ هملاناودعلا ||
 مرجلا ىف احلا مدل تبسي. « :لفان سجلنا تاولسا اى ري

 ءارسةم_ستحغ مكلف ةوسقلا تءلجو ءاجيرلا هدامعع نم هنيا محرياسغاوةه-رلا تان

 تناواللو تاذللا تهطقو انوكر ةلفلاك تنأو الفمكو هوبولاّت شو ءامهدترثأو

 ىيبح نمل وح ىلع نم كاوجو لا كشطنبأ انول ميسصلاك

 قم نم خابص مسج و ى ىوسح لاذوب « بهذنمخ دمي نينا

 نءبدشاانولنيأ ”هلممجلا يور نمعاس: كلا كيو ورو "لكلا معن مءاهرزلا كم عنيا ؛

 الي غراكالا تك !كسصو اذه بابحالا لوسر نمءاد_ءالارب دن ياو بام-_كلانوأ

 الع تزخاو ران. نم ظاوشد نك. اوتمقسذ أ دصاا توكمشو اظيقناغضالا تيجو

 نءمدءسداع رف الفد هر

 اف رظنمبركي ةمعتلا لو
 ءال_غو دايدلا كالت ظ

 رافسالا ف ددرتلاو راعدالا

 فرتتساو هلاممطنتمإ

 ندءشسمةثةارهدر وق 2

 نالفءاطعاو اراةءائهو



 هلئاىلا عفرف هدحورمقلا

 هتيلعأ د ةادهش الاف هدب
 رظامم هتيءامسلا تاو
 هللانا لا ةئرم | ىلا

 حودربلا ىلعو 1 واو لرود
 اذاو كردنءاشاذاث رود

 اديزهلءاالف كروكاش
 ىاتددهأن ألو كلل
 ىد_ءأددا هرورم .ىلت

 كلذؤيشلاف هرو كلا هللا
 كلداناو ءئدلا ؤماتقلا

 هللا ىلعأ دّقل "ىلارعالا

 دولاسا نب دا

 هيلا رظزو هرمأ معللاو

 لذ 5020
 الف هبودوهلهحو موقوف

 هللاق ماودلاالااديزم ل
 لاو ةمعنلا ل الظمل دب

 ةلودلا قاسمو ةردقلا

 ىلع هنا ةسغبلا دارمو
 ماداءرملاو او ريدق ءاشيام

 3 و عوز خيشلا زعل
 -_-_- هاونلافناالاو لوب

 نكلو حشلا م سوه تشعدقو لولذو َّس
 فارو ارق اعز

 ىوقهّللاّنابغلابو برو هرمصْمن مهلا ملعبلو سانلل عفانمو ديدُش سأب همف ديد1 اانلزنأو

1١ 

 نامصعلا ىوذفف اهذ- عّرمشو فو._س!!لالط تح ةذللا له ىذلا هتلدملا زيزع
 ص هو ص ع ناب مهئاك اةفدلسم ىف نول: امد ؛نيذلابت ١ سه د و اف ةودلسا"امممخسصغأف

 ىل_صو فوطتلةئادلا اهوعئزاسمرم طخالااهديدحقرو نم مىهانجأو فودصدةءو

 مداودا!قدربقيرباو#املاطنيذلاه- .كصو هللا ىلعو فولالا مزاه دس «ئانا دم ىلع هللا

 نافدعباما لو فون_ثاكعامسالا|مةءلاح فونالا فةرطاءةالص فوفةطدااروطس
 ىداهاام مهلا ”ىوغلاو د.ثرلا نب, قرافا اهدحو "ىوقاهدنزو"ىرولا قا دز فم_ىلا

 ىلحو اق مسدقو مال الهام + هل ولفريش ام نع مسايلا ارغمااو هلدسو زعل ا ىلا

 لطابلاو تكة وحلا اماف مطانالابهفوي_سىرجاو ءاغ عمجدقو ىينحلا نيدلا صضش

 تضوأو هيزملاهذمب مالقالا ىلع هوصخو هيوينلاةفدرمثاادءااهتلجسو ءا د ذهذف

 هحايصعنيدلا با, تدتقو احاهواجا ارمسكلثلاو عقلا ىلايل ف «تءلطأو احاهنم قبلا

 زعلاءاعسو فاثلام رعلاباهشو بئاصلاىأرلاود وهف اجاوفأ سانلا هس فلل_تدىتح
 داسجالا عطق دنءح رك قفادعام هناكىذلا داو بك 11 نبهان [نمتذز ىتلا
 هرانعقنلاو ىبدلا فتم كااذا هرازرقركشإالو هرآث دال بئارتلاو بلدا |نيب ند

 ءادءالارو ف ىف ةوطام اووقنيسيلل- ا قاوطاق عاصفو مركلاو سأم املا نيا اهل انيب عمد

 اةمراحل اهتم, فذعو لذاانتفلاءا وأ هن مسحت و مقنلا لهأ ب مقار ءىف لازلخ اماو

 ىوقلاوهف "لد *الا نعكنول أ سب لف ب رضلا: مالا امس ىف ىنغلا اذاو "للعلا فورح
 لحأامو ناس-الالوطءالوأاف ةعاسفءاوسمصقاذارهعملا لبوطلا ةءاطت_الا
 دانز هناكو .ههتملا نااطاله د ىف ثيغااَن اك زان نقلا لد اًهمو نير ,رمهلاراخأىف ا

 رخا هنا طي رصنل !اعدو بالطااكردافدمد فك عقللاور ا
 رك الاهدصح وفل راكبا تزاحو رظ نا اررصن ماشا لودلا ت تعلو باحاق ءامدلا رثأ 0

 رومالا ف +4-ةثالعتدجو روهظلا ههتدشو ررغو ةمولعم لوح تاذهي اهماناتد_ُغو

 رادقالا فورمص ىلءهندرحو املاطقواهناطوأ ىلعا:_دحو. !مناطا ما ازرح كولا هتذنتاو

 لالخ اوىدهل انبي ةَةمَعْللا ىلعووف ميال رشا و ملاصملاه ءاع تعأاش بدنو امناشف

 دوعسا ادعس مال أما و ةسشالادءسهدمغااماوهذ لصف ل حصر ثافاو مضا اوقرف

 مشل دلراه معا علا ةاببنا حرشتاوألا ارهةءادعالا صور ىلع سل اذا ادعسد_ذاامأو

 | بردا ضعيو هبان ىلع توملا ف تو نمرخا هي لهو أريسصه بلع عطت بتمام لنوأ: كلذ

 نم سمشلاع واطاهئ مكه رندا اع هتهشد عار ةاانيطام_ٌُتتفدقو هيا سو رمضأا

 | قريلا مك ريهنانآن مو اعتصدئار الو اعرصمدرادا ناكف هتةوباش ذأ هللا نا اهندو هيرغ

 هربعبامأ الل هءق ىشرالاف رح هملع بن تحصو اس هرطدب_تسنمذختا كب اعمطوافو>

 هب ظفأ نم ميظعلا هئار ةذعساو اذ -هىلوتلوقأ هرغدصم»ةرغذد_عاسلا ناهذاللو

 دص ف هللعلك وأو ل ت6 ماسلا ىلا ىأرو

 لئامللا ضعف مخ مث هفاظر هفّتح نعت حان لك ىلع ةياعالا لأساو هفرمصو ل-طابلا

 َ 2222222 22 222 2 بلت

20 

 لاخر
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 مقور دقامهب طخو مسقلانهقرشو مقا ل_ءىذلاهتتدجلا نونحعكب ردم ع 0

هاب لقلا فس لاق ىذلا دهان دب. ىلعهقتا لصد
 : نيءملادجملاىوذ هبضعو هل ا ىلعو نئاكو 

 راصلا فصص تاقنام رودصااجاردأن م اف روطسلاةضاوتالص نئادد م لكو
 رانمملقا|ناندسءباما !«يراةمكح» ىحابالا قراهم ىلع روذلا مالقأ أتنتكو اهيداوغ

 انقسلاىلاممها تاتا اذ اري ههنا صنعي داجتو ايلعلاو فرمشلا ماظنو ايندلاونيدلا
 مامزو بدرملا كلر ىردلعو بحت |كملا ريفسو امعأ اذابرن ان علا با حاتذمو

 فىددمل ادعو هرتاوتلا هبافعقازراَو طا ةرئاطلا سل 1 هرب 0

 هللا ل_صهس ةئسو لطابلا ه.تأيال ىذلا هنن باّممق ةردب هرخ  الاوادلاريئاخدىلا ةريدثملا

 هةموو هنسلاو باكا اهرخافي نمنيبو هيف لطا أولئارطاوللا بذهت ىتلا لو هملع

 ىلايافهنتانيعب و نيدنامأ/ةنوءلودلا ىذا ىهىفو همم نءة-عركلا هدب ىلءىرحام

 تلعناو اهكلسوهامناف مولعل ادئارفتمظننا نيدحالاىفهوهحو باقتسقنلا
 نو:ؤتدعشتناو اهلال_بوهااهناساادورب تقرناو اهكلم وهامناف بةكلاةرسا

 ناو اهلامثو اهتهدعوهامنافكلامملارومأ تمهقنا اذاو اهل امو امام و هامناف مكمل

 وهااف راك فالاراح ترخز ناو هداوسبعماتملااهماماوهامنأق عئاتصلا ا اءاعر عما

 اماك فاغأد_ءوأ ناو عفنل باق وادعوناو هدادمتالظ نماهررد حرختسملا

 بطافتاو حوتدفااراكبالاهلمسسدو بطاخلا كولا ناساودو اذه عقنلا نم نول

 هبات بعزم نا هساشفن !لوص#اهلودريمعتفف قفنملاو

 بورسملا ىشيجاهمركواهسأءلزههلاو مئانهمةج قف .سسلاو اهئادعأداهلل ظةدشملاو
 نيءاودامناكفرصاالادوساو ناس>الاولدعلا نمهتناعأاميىراذلاو مراكملاو

 اهتيدنع اماما ىف ماهو ه هرك ذعفرو هر زاهّللاد_ثف اهمرح نع بدا ملاط ناسار_هدلا

 نءفواو برسةلاىفمراوصااو دعتلا ىل_علت اهو هبال هلذا ىلع مم ةاواريسغأث عشأ

 حامرلاو تالاد "ىسمقااقروط_ساا لنا ثعدو عراب رضا ماجر ةرستلا نار فى

 اهجاعدي رئالاو لفاخلا عبتت ىتااريطلارساوك تازم-هلاو تامالتاماللاو تافلا
 |(راذثلا ىلب:يحاسو ملعلاول_هلا تامضف بحاصوهف لصافملاو ىلكلامدنمّر_ها

 لاد+الفو هيلقىلععبطو هسلسلو هسسن:هئسنمالاهيداعتال لسلاوب راى

 هال بكن ركاذا نمىداعي فدك وهن ءرمض نعةسضراعملا نزو فح رخو هءرغنم

 اذ_هىلوقلوقأ رتبالا وه كئتاشن البق فسسلاهفناشركذ ذاذاو رثوكلا لانيطعأ
 هلأسأو مكحامفهللا ىلع لك وأو هناي ريكو داغتلاو هنالمخو فرشاان م هللارةغمساو

 الثّمم هتاودىسرك ىلءسا>و 5 نءهرك ذاهب ىئتك ٠من ملا هءىرجامفريب دنا
 لئاقاالوقي |]

 دامعالا. نمتلسام ضسلاو 8 مىحر وو سلا لهل

 داس“ الا ةلوصو لومسل ام رك .٠ اهباشن نيد ماج" الاهل تءهو

 ميحرلا نجح .رلا هنن سس لافتو العر لوذال هناسل ظانو العامتأف ف سلا ضمنكلذ د:ءذ
 /ر سس 7 ا سس سس سس م ممم م مس

 لضفلالامكحصو سما
 رهدأالاوحاب ة-فرعملاو

 محلا ذ_جان ىلع ضعلاو
 ةعولمركلادّْدا نكلو
 سل ةعورةدصملا:أعفاو
 رك دنلاو ردتلاالا اهل
 وعهتن ارك ذأ انام ركدتلاو

 فراشمفذف:أىذلا لو

 ىرجأو هرسمأ ضرالا

 9 > دوللاو موعلل نيب

 ماعلا اذ_هرثك العخو

 نم كلذ عم ثناصو هنود

 هلقبأو هشدستاوشلا |

 رق رمدالوالا ملاصنم

 لستلا برط ندم هانع

 طظدغيو هرهظ ى 0-0

 ريثكلا ىسفي نلو هيدع
 هنالبنملدلقلا هنالآ نم

 ةبيصالا هذه لوح هلئاو
 فهنربالو بئاصملا متاع
 اديأأوسةزعالا

2-1 
 المل ماناس ,ارعاما متاماكح

 الف هدقفف لج ند



 ٌْ ىانذاوربصلاىلااهنمليع)

 اذهب اهتمسنآ توما

 ثتوص هلا

 نك حلل اهملعرذ ىتح

 رهظلا لهم مسانتلا فأن مد

 تءقسل ةبدصم كد الا

 0 ىور

 ولو عزفلا هنع ىدءتأ
 ا قوذ ةيريلا نمد_ أنا

 ْ جيشلا هناك هقتايركذ ين

 امان مىنو أل هزعهتتامادا

 ا حرجا انفك وأ

 هترضنو هراضأ اذمحاب « هترثعتناووأ تنافتناو

 هناك هتمزه ملم سحو * هنرسح تمادهالول.فركمو

 هنرج ىظات لمدد تسمو ل هتردب را ردبو

 هنرسأهنإ-أرسأ مكسحو م هنرشتنالف هاو رسأ
 هترطف هدعدبأ لوم قو 00 هنرسم تؤص ىت> هذ

 هتردق تل تاتا ىلا الول
 همدقلافوأ | <

 : لحمل لعتوالعلا. هاو

 | لقألا ىلعةداب ازلاهذدلو

 أ لوقلانيداناو دا اره نم

 | اقسلا ف لسع لمعلاو
 | هلدجلاو اًنسااو لوقاو

 | هناولصو افصو ردكىذلا
 1 ىتملاهل ! او ىطصملا هم .ه ىلع

 |ن 6 كلاريطتين ا الولو
 1 ىقيتأياللوسق.ف ىد_ 9

 ىبورلا نبا لوةك كلذ سكعداتءملاذافسسا ىلع لقل لمن ةرباغملا نمو
 ندلذ الامل اذ ففةيرت

 ١ هاا ةتمدقو ل

 قفانملكني-هجو ىذرفصأ *« قدامم عداش نم هلا

 يت عوار نوم ةامط و قمارلا ناتحل نفسو ودخل
 قلافلا ططمباكتر اىلاوعدي « قئاشلاىوذ كنعد محو
 قاف نم ةلظم تدرالو « قراس ندع عطقن هالول

 قئاعلالطملوطدملا اكشالو * قراط نم لخانزأمثا الو
 قنال_هلا نم همفامّرشو * قشارد را حلاالو

 قالا تاركا ع اذا الا"ا21 قتاشللا ىف كتع ىو نشل نأ
 ىقسماولا وحن هاحاناذا نمو 3 قلاح نم هند نأ اهأو

 ىرانفف لل كيل كو قىآارآل 2 قذاكذلا ا لوق هللاق

 ْ مالاه_فوخ تنادو باقرلاهل «تعذخ ىذا فمسلا ملقلا مدخن ا

 مل -ةلادن را عا لارا 95 هل داسد ئىثال توهم اوتوملاف

 مدخت فهر ذماهلفومساانا * تيربذامالقالا ىف د

 ا ةريخاهءىرخأتثاو ةرط

 | عزجلاهبلا فض ااملكف
 مقالدع روملا سدلف._تالدجما 8 ىل: اوقىبالقاو ته-رىّجح

 نتكلا نماملا قام تقيل « مامتىلأ ل وقنهذوخ أم ىنعملا نك ةحلص اذهةري اغملاو
 اناا السلا لتبدأ ماع انضر نان عطسمالا نأ ناتافاخلبأ اى بل وةىفىعملاو

 بتاكلاو ساطرقلا وةاودلاو مالقالابالا بّدكنال ىَبلا يتكحالا! نملاف ىت> مها |نمءاينا
 عبصالا أنبا مالكى م :1ىبنتملا مالك نيب هش قرفلا ظا ان نانحلاو ناسللاو دملا قلطملا

 َناف ةياهلاوذب اديلانيبهقرذااركتملالهمل هيار يدقلا فني رخأتملا عفرأناانه ىلن ءدقو
 لئاقاا لوق هب قدصام مقلا وفمسلانيدد :رباغملا قر وظن يدللا لا مجزيسشلا

 لد اوالاهعطتستلاع ت لجأ هنامز ريخالا ت :5 ناو ىلاو

 م اازربف همذو امهنمدحا اولك حدم ىف ةرباغملاو امس ةرخافلاةلاهرىفهلوق كلذ نم
 'ءل-ىفهن_باععاسطخ ماقو هداوعأ ىلءلمانالا نمقرو هشارترال طمذو هحاصفا
 ام نورطسدامو ملقا او ن ميح رلا ند رلا هللا مسد لاةفف.دااىلا تفالاو هدادم

 تا



 نا

 ِكنَرغ تم مأ كروهمتسا ىج . كل ءةئردملا ىشما اهيلعئرمتملا تنأ اهمذتمب اهرورعغد

 || تضم مو كيدلو تالعمتسم ىرثلاتةكتاهما ماعم ىلبلا نمكئانا عراصءأ
 مول ف ثنو كقافشا مهدحأ عفر ءابطالا مهل فدوت_بتو ءافشلا مها تم كيدلاو

 ةظعءومرادو أهئم دوت نإ ئغرادو اهنعمهف نا ةسفاعرادو اهقدصنلقدصر اداندلا نا

 اوستكا هناملو ارحتمو هنا حو طهمو هتكثالم ىلصموهللا بار | روهسم 5 ظعت ا نأ

 || امسف:تءنواهقارفب تدانو اهنيتبدأدقواهمذءاذنأ ةتحلا اهتماوعرو ةجرلا امم

 الو هوركمال اهشر 2

 سائالا:زو . نعئذالا٠ كالا

 سا
 نم اوقبسولا ! نع اهنئاضالا

 ردثالا ىيوموبأن 1

 اموقروايأ لاف ربامت 1
 ىءومانأ زاك ع ثوردغيال | م- :رث ةنورخ أ !هد_جو ةمادنلا ةادغلاحراهمذف اسرتواسُع زر ةعردقا تركت, او

 تور دال ممنال كور دغيال ا ةبطاخا هذهىفاعم عمصالا ىلأ نبا مظنو اوظعنان مهمظءعوواوقدصف مهمثد>و اوركذفاندلا

 ةيلالا لالالالا اهنكلو | لاقت

 || ةيفامبت حار رورسلاىلا اهرورسس م-ممقوُو ىل_لاا مال مسواتاثف اهيلدأو

 راالاو ةدابلا ْ الع ا فاصنالا قدر طداهأ فاق لسطسال كااب تن
 ةمفاولا . موسرلاو 1 ع 062 هع

 0 و ةشضاصلا ِ اهيفطصمن مظعولابّت دج نيد« انار ئث لك ابحت

 ايف ل هيفاضلالالانلاو اهيدلاماهله التديأن يس ب اهصد مصتلارت لف اننسعن
 5 ةسشالا !هيرصعتددنح ىلالل « انمقي ل املان ١ انتلعأ

 7 2تااكرتسو ةرفاوز| ايلاامول قفة فوأ باب_ع.حالاو لهالا عراس م انتداك
 ثتداناالو ةعازد . . 586-2 هه .٠

 اهيمول ن متئشام دوزتف * ءاخر مويو اهل سب مول

 اهينداح نمهارئاعمىل-ست # اذ_هولاذ لاو زن -ةمتو

 ايلا لعن نأ ر ورسغو »* ا .<مدوزت نم داز راد

 اهيد_خاهب ةروصت رفع ل مىذلا ىلدملاو حولا طمهم

 اهتمع اودروأو انهنم ةئلا او2ردق ءاءإوالا رحم

 "يزعم 5

 3 باكلا 3

 او باقلا اذ_, د [ببيتلا- ىف ءاسقع بيبل لك ىريلا تبهر م تيغز
 5 عمسلا راي اهيدلو نمّبلاوذا هيلع ف كثي نا نيسعت تفصنااذاو

 تادلة ورا :
 نان قفرارانلاو عمدلا ىرتكل!فصوو رومشموعو درول مذ هناف كورلا نبا هك ,طاف ساسنلاه- دمام مدن هاماق

 ا لاقف هلوط ىلع سانلا عجبأ دقورصصقااهقارغلا موي
 ليوطبئرم !ىنعقارثاا موب * دجأ]ذ فارغلا تامأتدقلو
 ل_لعو ةبامسم نا هوأ هام *# دوزيم الع هك كام تري

 همذوراشبدلاحدم ف غلاب وذي رانيدلا ةماقاا فى ريرملاهدرواةرياغملا نعأ عونا اذهو
 هحدمىقلاقف

 هن رفس تفارق اف باوس 5 هترفصتقاررغصأ هيمرك أ

 دتةيع) ىعلا رس تعدو ادق 5 هنرهشو هيكعفم ةرو ًٌّ

 هنّوَغ مانالا ىلا تنمسو « هل راج ىاسملا يش ررطو

 هن رمد هنوتح نم لوديدب 0 هنرق بولقاا نم اعاك



 (فارطالا هباشنإ

 دجومئالاطرا قنا دين: 20

 املاسةف عابر ىرثمكلا
 اوسمهصخرأو | انهالغأ

 ساس لا لزتسعانا تب ون

 نمىرتمكلااو ودرع

 راثدلاا اوفرعيلنا غلشل كا

 موءلا ىواو مهردلا نم

 مداننملا قمت

 جسشلا هللادبأ لقاعااو
 فيظألا ناكملا نكي

 ىرأأم َففينكل فاايالو

 ثيل نه فامعداملالا كد

 هنرك نم نه مسيو هك

 طظسللا نم ىفر طالذ عررلا

 مثلا نم عمسللو فئاللام
 صضدءمنطآ امو مشللام

 هوجولاهذهلنيعلا

 (يباغتلا)

0 

 د ص عسسل
 ىطااوريشنا اوفللا ظفاي تيملا فعيرصتلاو اهازغهلاك ن رودعب لزامن دق همددشلا ن نك

 امفانفرعتو انفّرعت ىطااوفللاد_عب تلق ىتح كاذب ت يفتك اامىنا عمقوذ ف دألن ه هقر

 ةيفاقلانوكنناقوذ فروه تبامةىمةيفاقلانأررةئاذاف فرعلاو ةفر هملانيب كارتش ل

 جيسئرتلاوةراعتسالا نسحو ةيروتلا عميدبلا عاون نمتببلا اذهىف عّقجا دقو م هرشنريغ

 ملعأهللاو ةدمعااوهىذلا مس دوحااو ةلوهسلاونيكقلاو ماصتمالاو طسسلاو ةقاطالو

 باوصلا
 ه(فارطالا هياشتزك ذإ»

 ه(مهتافص دار لك ىلا م هآ و مهأ نافىلاو ةأفا رطاتماش)#

 اهتم لك ىف سدل تمد قر ارب لتماش اره طالاهءاشتءوعمىذلاعوناا اذه

 نمليذ فار طال اهبأ شذ نماف ةرط قطان ار ك.ةلا فن حالو امون ىر طدام هلئانو صر ييك

 ةيفاقلا ةظفل مظانلا دمعين ا وه فارطالا هباشتو مزتلمةضراعملا عورشنكلوى :رعش تاسأ
 ىلآنبااغناوة تمنيغو يا ا .ىدلا تبلل

 هباشتتهمنتاسسالاناف فارطالا هياشت امسف ى عملا اذهب ةةثالربْغل .عسنل اهذيه لاق عمبصالا

 ساونىبأل وق عونلا اذهىف عقوام نسحأو اهفار طا

 مراد بريش مزاحو ٠ مزاح بريخ ةعزخ
 مدآ بف مقل شم 95 امو مهتريخ م رادو

 ةيروتلا لال هيأ نا مزتلا ال نيدل اع ميشلاو نيسىفالاابال ع وناااذ_هناكالنو

 ةمفاقلا ظفلداعأو لماكت د ةلزتعرطُ لك لعجو نيرطش تبل ارطش داو تدم ىف ةيعستلاب
 أب ومافتكالا تيب هلق دروأ نيدلا ص سشلا ناففطالا ةباهنىف هيءاخس فناثلار ا

 وهو فارطالا هباشت ةفرهمانهدارملااماوهعضوم ىف هملءمالكلا|

 متاقبايلالاورطاوهلنابلس ٠ هتاغ بحلانا ردتملأ اولاق
 مرحلاىدصصلا ل ءابظاانا * مرح ىوهااو مهاوهلبقردام(

 نبدل ازعزجشلا تبوىفاثلا لقاو لالا تديلارخ 1 ىفلو ل نيب فارطالا هباشن

 ميلف :واملادئاز ىتذرلت ملتىمالوةتهتشا كذارطا

 ىتيعيدبت يبو هيف مالكا قرضب تتش اك ارطا ةلوقاما

 مهتاةصن هداو لك ىلا دا مهاناىلاوقأ فار طات باش

 نننتك قتيلا ومهممعيدبفعوذل اذه اومظ“ /ناسعلاو
 *( رياغُتل ارك ذ)«

 «(مهبرةبىلامآ طساءارا ع كف بنقرلا بح ىف سانلارباغا)»
 هريغواوههمّْددةناك امحدءىلا هإ_وشب رعاشل! ف طاب ناوهو فطانلا موقءامم«رباغتلا

 ىاههجو هللا مركب لاطىبانب ىلع ني_:مومم اريءا مامالان اف هريسغ همذام ناسنالا حدصاماق

 نذ حاشيالاىلاماهبالا نمد فغالب عددي انلق يو حاو رالا هيرسشمىفاص جزتمامعهف

 : سل ا د اد

 يت تل



 ادن
 1 مو 1 0 ا ا 7 زل 1 ل قلو سل اكن 15 11:1 عز 1102037 ل الهال تالة” تاوتس ل715: 1ن حسا دس تح سعت

 لوقسهناقدزرفلالاةفالثماهب بلت: ءارارب رج

 ه اهدادم:اودلا نمباصأ مق «
 تدعم. !هللاو قدزرفلالاتذ تدبلا لاه داشنالا ىلا ىدءعداعو عارسالا ىلا دءاولا داعالذ
 ىذلا ع.مصالا أن بنيدلا كز لاق اد ةجرلا تءاقن اهزحعد كنأاإف هجر هير ددص
 لضفلا قاطمىفام هناك نيزمعلاامهبارضتسا ىف قدز رفا نيبو سايعلا نبا نيد نا هلوقأ
 "هلج نم عافرلانبىدع تدب ناف قرفاارك ذااناو مولعمامهنعهللا ىذر سايعنب |ل-ضفو
 مع فرع دقنزو نم ىهوفاانةفد ره ءااداملا لعواهمظعم عماهعلطم عا« م دقن ةدمصق

 مقلب هنرةفرطهسش: ف رعاش اذخأدق اهلاذ-ثخت قو نة سظرك ذتببلا رد ص ىف مدقت

 ثمحي تياازع ىلءلدباماميفثا ريعصا| قوزلا ل هأ ىلع ىذمال نئارقلاهْذ هو هداوسف
 ىاع نمهتنفاف لعت در ةمتد رع تدب وءارعشلا قاد خ نمقدزرفلا نو دوه نه هيلاقع ىدإ

 حارسا تاكرملا ىأ نمهنود دركوسالو فورطا"ىان ءهيورالوىا اولا نمىث برض

 ىئااداؤملا ع نم ماوقالاءالؤه هيىلاعتهتنادماامالولةبوعصااةياهنورسعل ا ةناهتف الاعرا وزع

 بدل !لمرهاظ قرفربد هلا وعشوما نيبو عبصالا ىلا نب ا مالكىبهتنامهربغنع اهب اولضف
 ةيظفاربدصتلاةلالدناقرفااوه هزغلءهردصل دياممملك نوكلالا سايماالا ل_دعملو

 نادبال هنامدةةدق يشوتلانااضي نيكو عش ودل نيد فر هلاو ةن ومع مرح ثودا|ةلالدو

 ميعيدب ف عشوتلاع ولاوهظُم ,/ناممعا او كلذ ف الخي نيكل اواهيلعل دب عم هتيفاف مد

 نيدلا فصتدبو

 ىمطف:ه لاح | ثم ناسك فكسف « "لناس لدول اىدثىف زوعضرا يه

 ُح كو:لا تن ردصدقوت ا | ةدعاهنم عماشلا لع ومرت هيما لعاص نيكل ةدافح

 دقلو لعلا اذهنم”ىبنجا لك ىلءالا امطفن٠ةمفاقاان وكت نا نا ىدنلاو عاضرلارك ذب
 نيدلازعزجشلا تدب وهمدق:نمىلةقرلا بالتسانبءك رتلا اذه ن-ىفزرب

 لخالو ل>الب امضتمق 5 ايلسك :وهلا 6 وس ىلةعوى و

 هنرايعهذهو لحالو لحال ترصف ىلةءو نون بل سف ىناطغعا درب ىدنو ىوهلا هحرشق لاق

 ىبواهصأب
 مهرشنب ار عيا طدوثل « اذار روعشلا كلن العموعشو

 ركل لا عمهيناعم كِ_.فركجؤل ا دانز جدق ىلامظانلار ةالفر حش :ودلاىؤعاعوناا اذه

 ةاممستازرباو عونلاةبمستب زل اذااجسسال فرصتلان بسحو بدالا لعق ةطسلاو

 تيلااذهف نا تالاو تفرعدقا: هع ونا ةمهسشت لزغاا سنس ن هاير ودا كال ىف مسالا اجيت

 ىوهلا عشواماو مشكلاو ىز ذاعلا ىلع لئانإلا ميشوتلا بناج مر ىذلاوهالملا ة-اظناب
 تار وقلل يزال جاتو ةراغجنل !كاللوبنت.لاوع او لف نحو ا

 ئشاارك ذىهةراهتسالا اولاق عيدبلاءا!عناف همسشتلا نمبر. ئئاهتم مهني لمارغلاو

 الملا راعتسا نوك.:ريدَمَملا اذه ىلعو هسشتلا فةغلاي ء11 لحال هلو فلا. تابلاو غمس

 ناف هس دال نسامح اهتمراعت_سىتاا ةراعتالا ىف اهيبايحالا عمو ةلاحفروعشال

 يح مالا

 ع اق 5

 سناامو نالةثلااهي]
 -لعمسأ ثر دد_لا

 بلا

4 

 سنا
 ضقاال شق

 صعب تيبل حو هنثوةئم

 كأراع لكس ثفاغلا

 21 0 ف توجو 05

 3 دوءبلا| يلع فازت

 3 اما !!اًذهد دومه ا



 : رءاشلالوق مدقن دقو اهسماهوسا ىداطيالو ةوالح بولقا | ىفاهل قى. رّرك لنا ةعحارملاو

 انآالاوتلاقانأت اق « نكالاوتااقانا تاق

 كلذ نعه3_طام هناهلوقأ ىذا اود حاو ناكمىنالا اهب تأ, لو ه-تعج ا صروكم مل نيدلازعو

 قسعيدي ثدءو قءقرلا قوسىلا لخ دول هتبا نكلو عودذلا ةمهستب هلاغتشاالا
 مهدصا ىوقب نمتاقل م ١لأف 7-0 ىءجاربام ىريص تاقربطص لاق

 وهو لذاعلا باط+ ىلع ىئبملا تبل اوهوه.ةىذل | مكسهتلا تدب قلعتم تدبل | ادهر

 «(حعشوتلارك ذ)»«
 * (مهرشتب انفرعتامطدوفل « اذاروعشلا كات العموهشوت)«

 هوعساذهاوهرخ [ ظفا ىلعالادمالكلا لوا ىنعمن وكي نأ عشوتلا نأ ىلع عيدبلاءالعقتا

 نم حاشولا ل <هةلزخمهرخآو مالكلا لوقأ لزغي و حاشولا ةلزنم ىعملا هدف لزني هناف عسشوتلا
 عمةيفاقلا فال انمةءادقهعّرف عونل ا اذهو حاشولا املع لو <نيذللا مشكلاو قتاعلا

 هنمت.عفمهفاذا نعمتببلا وأى نوكين اوه مشوتلا همفلاقو تببلارث اسهسيلع لديام
 فأنبادروأو هظناي ةمفاقلا نعم سند نمهظفاب مدّملا نعملانوكي نا طرشي تدبلا ةمفاق
 ل ًاواحونو مدآ ىنطصا هانا ىلاعت هلوق اذه ىلعدهاوشلا مظعا نمريبك اري رت ىف عسبصالا

 نال'ل_طاقلا<:ءملعيامني روك ذملاءافطصا ىنعمىفناف نيملاعلا ىلع نا رعل اوه
 ىريغلا ىارلا لوقذي رعشلا هلثمالا نمو نيا اعلا سنج نم عوني دوك دملا

 انيز رههتءرمض ىص-تدحو * ىوقتنز وو ىمحلا نزوناف
 ةقاطمةدرةمفاقلا نأ ىةو ىدملاةناَز ربةرخافملادارارعاشلانامهفاذا عماسا!نأف

 ةيقاقلان وكنت قة ةنزلا رك ذ تدبلا اردص ف ىأروفاالا اهةالطا فرحو نوئلا!ميود

 نبهتللادمعد_ثنآ هناةعس ر فأن برعنع حام عونلا اذههلثمأ باع نموالا سل امين ر
 امهنعهللا ىذر سانعلا

 (عشوتل ا(

 درعذلا|ناكماثلتماو

 دودتانتبقلوحاثوغر
 أمى مأن م تايق:داولو

 ترماقو ترجاوأث ريدا
 ىأرلاه-جو تدصا ىنكل

 ءاضِ ةيعللاو رسداندوعلاو
 لاهذا رءاشلاةدصدتلو
 ءاك ذادلخ مالغل اريصيال

 ىحو ى-رومال افادقاع
 ىلكو لود نارءاشلا ىلءو

 ىرهعلو لو.قلاءعمالا

 اكتببلا اذهتعمسدةا
 قثو هنكلو نالؤ هم“
 هذاْعتاو تل_هءداقتءال

 ةفقرح هداقعاو ةل_ىق
 امتار ىفدج ا هنا مرجأل
 وهذ اهتا رشح الدو

 ىطعيو تبحاذال_هب

 *# اًناريطدرادادغ طش ©

 هللادعهل لاف

 * دعب ادغدعيرادالو *

 ةصقل اهذسهنمبرتيو نوكيا ذكهو سامعلانيهتناددعلاّةو تاقهتئاو !اذكهرع لاذ

 ىتااهندمسهققدز رغلاو رب رج ةرض< كلما همعنبدماولا د_ثن أ نيح عاقرلا نب ىدع ة_صق

 اهعلطمإا 27
 م اذ

9 . 

 « اهداتءانامهورابدلا فرع ه كا 5 4 0

 ٠ هلوقىلا ىّتناقح 0
 0 : مماسعلا فمانفتتاو بدالإ
 « هقور ةربان اك نغا حازت « 00

 لاقذلوةيءارتامربرطق دزرفلا لاةداشنالا ىدسع عطقف عاقسالا نعد ءاولا لغش مت
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 1 غن

 ْ كلذل_ءقهتأر تناك امن هلة ءأ ىهىتلا ىربكل | ناربخأ هنوكب لخدملا اذنهنمصاخت هنا

 ىلع هياهدجو نمترهظأ اهل فوصوملا كلذ هنأ تاعو هن رالف عامسلا ىلعءاوهت تناك امناو
 ةدلب هدلعدقو هنعل اًوسلابتعذق وكلذزو امن موهسنع اهلاؤس نمت ,رهظأاماهاةع رادع

 نءاهعنعلّمعلاو هلولاةة_ُتديصومىذلا فراعلا لها تترهظاوه م« ١عامو لاؤسلا

 اماو تاوثل | ىف ىريكللا نود تناكف لعل ا هاب هفي رعت ىلا تءراسف ىطسولااماو حب رصقلا

 هب : اهفغشة دش ىلعل دامهةصو ةفرعم ف ترهظ اهمال نيئخال انودتاممل !فاممازنف ىرغصلا

 ددج نمو عسبصالا ىبانبامالكى هنا هملع ل دترعاشلا ظافلأاف كلذك نكي ناو كلذ لكف
 ساونىآلوقعوذلا اذه رلثمأ

 عش لوقلا ضعبون « الس امون ىل لاق
 ل قبأ انبأ 4* املعو ى ىفص لاق

 1 عرج ةتاااك 5 املقأنا ىناتلق

 مهحاف تاقىللةلاق « الهم تاقالك لاق
 عنمتلق ىفصلاف «ىطعيتلقهفصلاف

 ةزالداوحلاو اهةمضو
 نم ىعزح فاكالا نم

 زاجناف فاكلا ةءطاخم
 سائلا هاو نع راتمانا

 ميشلان و ديزملا اذهب
 باوصااهرب/نافةمتاكملا
 باوج ال نا باوملاف
 مالهلاو

 _ *(اضيآهملا لوز

 ةيرعلا تسلو تك

 نيكل هل
 ةعفدةيرمملا امنا اعارذ

 لقاعلامث ةاظفاةمدقتلاو

 سد و سكب هتنطغ

 سخي هل فغنل_هاملاو
 سل لضفلا انأأ سو

 هه .ءاو كنامزب اذه

 انكي الئامسأرلاعضو « ىتححارلاةوذصهمقساتب
 اهفلآ كماتاق كسالاف 00 ىسفنكيدةةزيزعلا همعتلق

 ىفغأم اهعيطتساال لاق 3-0 اهذ.تاق اهتاهلاهاهك اه

 0 نمنعلاحاضو لوق ناسعتسا ىلعاوعج اعيدبلا"لعو

 رئااغ لسر انانأ نا « انراد ندلتالالآ تااك
 رئابمراص قسسوه م »* ُةرَدَع بلاط ىناف تلك

 رهام ماس ىلاف تاق « انشام رعلا ناف تلاق
 قوس ف ةودلا الو كرادب رئاط هتوف ىناف تاق « انملاىلاعرصقل!تاف تااق

 رفاغانلوهو ىلبتلق « انقوفنمهتلا سلأتااق
 رهاسلا عجضاماذاتأف 8 انممعأدقف كلف

 7 الو هانال ماذا «ىدالاطوّةسك ائيلعطّقساو

 امويةكلات د كعامم

 امو مال_ةالاو تةسسؤ

 تققدامو رباهلاو تمس
 تقستا اذا عامضمالاو مهضء»ب لوقانهفب رظو

 مولعلا هد هالو موالاو العم مهلرسلا/ت<ذم »* ىدسح ىل تعم كادّقل تااه

 انأالاو تااه انأ تلق نكالاو تلاغ انا دع

 اذه ىلءاهنمل_ئقلابت يفتك !نكماو جوسنملاولملا اذ هىلءاهعيجبتهلي وط تايب أ ىشو
 ىلحلانيدلا ئصؤيشلا تبوردقلا

 مرمهئمريغ ىذو تلقمهلسأ اولا * عسبتمريغ ىربص تاةربطصأ اوافق

 هتيعيدبىف ىلصوملانيدلازعزجشلا تدو ع والا اذه موهتمعي ديف نابمعلا ملغ لو
 معى كذع م تاقمهلسا لاف « مهتواستقلطأذ !لوقاا ىف تهجر



 (ةعجارملا)

 حج ثلا ةب انفك بصق نمو

 اعوط كللاو-ل احاتحا :

 اضرو طرسفلا نمالار

 دجو نمو طضسلانمالاو

 ندم *امىتمقتسا هاشرلا
 مسكاو داشرلا مدعي داس
 لاةاتسدلا كلذ قطزول

 ىدادح تءلخام تن اى
 ىداسوو ىدتسمتقرائرْنم

 ىلا ةلودلا تّدر ن الاف

 قءدومالا رو ااصت

 نءصالا أو اهلالزإ
 رصالا لزئةسساو 1

 نم دارملا بلطو 31
 سوقااىطعأو ه6

 نامذن الا لءو اذن

 ملل كئوع مث كردلا

 اموعتشلا نس ىتك ترن
 ها
 نكلو ةمءئللا'ارثكالو
 ءانشاو موسر ةريضحلا كإ>إ

 تابطاخملا فاوسالو موأعم

 قءاسهلا و مكمل نيب قرغلا مهضع رك ذو ادد هنطابوالزههرهاظنوكي دحلا هيداربىذلا

 ىفمازتلالا ف_ءماهانعمفلا رن" الا ىفةظفاب عبرصتلا امهنب قرفلا لاف حدملا ضرعم
 نكسأامنكلو هتسعيدبىف مكهتلا مظننيدلا ىصجشلاو لوتالا نوداذهىف وهو لوالا مالكسلا

 هنو هنانذأ ىلعحاضيالا تاس تدرغالو هناسلةلطاصة سرق هس
 مكتحاف ماعنالا ىنتدلقو سغ *« الب ”ىلعانا دا مدنا | ىتض#

 ةراقلا لءلدتةظنا همفدجأ لور ححشااو حدها عرصريغتسسلا اذ_هنمىلرهظيب
 هتف ةرمشد لو دمع ولا عضوم فدع ولا ىلءالو راذنالا عضومىفةراشملا ىلعالو ءازوتسسالاو

 زعؤجشلا تءبو مسهةيعيديفهومطت /نامم_ءلانام_ةندقو عاونالاهذهنم عونىلا

 نبدلا

 مووذوزعوذك نأ, رق » نمك دهم دتامف توك متدقل

 تأيلهنكلو مركلاوزعلا ظفاب هبطاخا ا لوذعلا ىلع مكمتهناهتسب فرك 3نيدلا زعزيسشل اذ

 ىدر كهل ةغبصإ
 معثودوزعو د تاأأكسهت 3 هلتاقفاد-و مهب لوذعا لذ

 مكجهلاوه لذا افتومىفلذاعلا ف وقو دعي مشل اوزعلا ظفاي انهل اود علا باطشن

0 
 ه(ةعجا اراارك ذ)

 ه (مهذصل ىوةي نمتلق لح! لاق « ىنهجاربامىربص تاقربطص لاق )*
 رك ذو هعاونأ كالساىف اهتمظنام عيديلا ىف مكح ىلا ضونولو صأ ريمك اهتش سل ةعجارملا

 عاونالا نمهطبنمسا ىذلا ىلا ابرق فيك هلثم نم تدعو هناعا خخ نم اهنا عبصالا ىنأن با

 زاغلالاو كلارتشال او حدملا ضر عمىفءاجسولاو مب دّلاو ناننثالا ومكستااك ةييرغلا ةعيدملا
 ملكلملا كك ناوهو باو+اولاؤ لا ةسدجارما ىنعأ عونلا اذه ىعتنممبهنمو ةهازنلاو

 ىهمفطاأو كمسقثراوةر ايعزج وايهريغ نيبو هذ ثيدحلا ىفةر واحتو لول ىف ةءدجا م
 ةعبريبأنب رعلوةك تادف وأدحاو تءىفاما ظفل لومسأو

 رغالاى ودعلخب رلادء قلم * ى رصنأ قسدتعم اهب

 رعاذهاهل ىطسولات لاف « ىتفلااذنمىرتىريكلاتلاق

 رحةلا نك لهو هانفرعدق » اهتع دقو ىرغصا١تلاق

 ىعسملا باك ىف عونلا اذ_هىلعاهبده_ثتساو تاس الاهذ_هدروأ ال عبصالا ىلأن ب الاف
 فاوقنأألا كاذامو هعضاومى مالكلا عضو ةفرهعلاعرعاشلا اذ_هناريسعتأ اير
 تفّرءوهةنرعىتلا لعج هناف تاسالا فهتغالبامأو ةعوفرم تناكل تةلطاولتاسالا
 ةشقل اذا نسلا ؟ىت فهنا مازتلالا لملدب رهظمل ىرغصل ا ىه هيا همغش ىلع لدي اهيدشن هته و هب
 رئاسلالثكملا حرخت هجر اميهاوق حدخو ايلاعلاجرلا نمىتغا ا ىلا الا ل_مال ءاسنلا نم
 ل وقأىنافاهس رحت لذ راهاقع فءضااهتخان ودهملاى :رغسدلاتاامامنا لاةءالوانوزوم

 هنأ
 حق
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 هل_صأ اذهذ كلذ لعفدق بطاخملاب هنو !متاوأربكا !ةدشاوأةراش ل ادعو ادق يضغلا ةدشل

 هلوق راذنالا ع ضومىفةراشنلاد_هاشف ءاز هت سالا ضرعمىف حدملاودعولا ناكمف

 حدملا ظفاب ازهتسسالا ضرعم ىف حدملا هامش وامل ءاذءم_هلنأب ني-ةفانملارش ىلاعت

 تاءقعمدل ىلاعتهلوق لب وأ: فنا ىرشخزلا لاق 6ع كيلا نب زعلا تأ ك نافذ ىلا هنهلوق

 لو> نم سرااءه تارقءملاناف اكس متهنناعأ نم هنوظف< هفلخ نمو هيدب نيب نم
 قءيما ن ءهنوظفدعال م مناف مكسهتلا ل_هدس ىلع هللا هأ نم هعز ىلع هنوظةص ناطا_بلا|
 ني-ثمؤم منكن ا مكناعاهب كسه أ, امني لق ىلاعت لوقه_.:مو لعأ هتناوءاجاذا ةققلا
 لوذعلا لامرسشب ملسو هيلع هللا ىلصهلوق ةهنيرمشلا ةذسلا ىف مكسهتلا نمو مكس هتبكسناعاهلوقف
 ةنيصح ىأن باف ىورذلا نبا لوق مظنانمءازوتسالا عضومف حملا دهاثو ثراووأ ثداحي

 تايم
 لالهلاتاةصنمن سلاف ىهذ « اسءروظااة يد ناظتال
 ىلاوعلاو ام-طظاانمىكسن أى هو « تاندود# ىسقلا كاذكو
 لاج "ىأ لاجلا مور-قأ * هيفن ماسلا الءاماذاو

 لابرلا بلم دعب إو ىز « ايلا حم ىف ءانذالاىراو

 لاضفالا نموأ لضفلا نهتم ثنا فةيد_ هللا نّوك
 لاو راد ةحوم كاوا مل-ءدوط ىلع ةوبر تتاف

 لاجرلا لكل ةملح تدغنأ » تاقالا ءاسنلا امتأرام
 ةلومياهقخام ىل-أ امو

 لارا ىفىفرورتناىسعف ه دب رسما نم نكيملاذاو ٠
 ىورلانبالوقو

 لغسأىلاهتناهعفرب *« اصل عت نم هلام
 درعد املوق مكسهتلا ىف مانام فرظانا لمقو

 باقلانياايو ساملااخأانحرطنياامف
 بئكلاواررلا نيب « هالاواشننمو

 قرت ان ازعال كا اا
 هناعرت نمهنأر يحتل ارب رت هاك ىف ع.بصالا لأ نبارك ذ مكهتلا نعا عونلا اذيهو
 باهثلا عنقو مهتسعيدب ف هومظني 0 نامم_علاو عيدبلا ةمئانمهمد_قنن م بنك ىف هربلو
 موهدهاوش ضءدرك ذهناف ميعشلاهيلاعمراصملا نم لسوتلا نس ىبملا هبأَك ىفدومت
 هلاكسشا ةراكب لاز |عسبصالا أنبا نكلو ميةّةسم طارص ىلع هبفماهفالا ىشقد ب 4فتأي
 نيبو «»قرفلالاقو هتباس سرافناكو همهفنا,اقاوذالا عضرأو هنرذعاباناكو
 لزوااناللزالاذ_ذوهو لزهه طابو دب هرهاظ مكستلا نأ لا هيدارب ىدلا لزولا

 ك3 ___بب؟+؟+؟+؟7ب+7؟+؟+7ب؟بب؟7خ70ب امال ب2 بسسس سس

 مكهنما نو كح, اذه ىلعو ترش تمكسمتو تضغتمكسمتديزونأ لاقر شحم مكهتملاو

 / د_ءولاوراذنالاعذوم ىفةراشدلا ظفان نابتالا نعةرامعوه ملطصملا ىفو لا معتسالا ىف

 محم بدكب لال تن
 لبال ممظع ناجي ىلبال
 ردك دق مقءنامذكب
 اناو ةع هرشلا كلن

 نافدرأسو اهيل اءد ثنأ
 رادفك زاك لالا ثددو
 ثتريغتثاو ةكماح نيكل
 هللا صراف تدهءا(ع

 عع
 «فورعمْكاسمان نةلنا
 ناس ابحر سني ىلعنئماف
 فاذمهلاننانالواىفو

 الو مدخن اب ىئراذا

 مدعتالةيدو.علا نافمدزم

 « (اًضيأهملا لوز و :

 ىرشلا اورك اذئسانلاو

 ةرازولافو اهردقن وفد

 تحتو اهردص نومان.ر
 ةواعاولا ارق هولا
 هوهظعد نا ىلو أم َ و

 اهلاه_تمفزد-ةاهتا ف
 هبلاام فزاع أ

 بطقلا ىل_ع اهريدم_ىو
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 ان

 ول نيدسحلا انآ نا ىل-ع

 تسوس اا د ن1

 تشحوالت ت-وشساوأو
 نأ تدلالة ث-راولو

 هشهدو !برت_علا ئطو

 هنعسلةيحلا صرقنمو

 الف ىعءدة.ملل!تكاافاذاو

 م و 0

 هاقلا فيك اططش كتلأس

 ىقاي لو لف موطرخع

 هسعاتبالو ليوطف ثا
 رظْأب ىف -ظهنلو رز ندد

 فدزءيناك ل-هو رزش
 ةفالولا ةمرس هلت زاك أ

 ناو ةفام-ذلا ةمرح ىلذ

 ةهلسولا ىل ىذماعل مو

 هعفربال بطخ اًذهو قاع

 اذ_ه نكلاو بطر ل5

 هنامع 8 تن وع هناوذع

 ىلع زيشلا نمدالأ تَنكَو

 ىو ريدلا نم ةعرش

 فاخاو رشعلا ءام_طظاا

 ريع استلاهزو نوكننا

 (مكملا)

1 
 رة © للللسسلسلللللائاباباتتتتتفبتتت700تاتبت7تبت؟تتتتتالااالا

 لك "الايمن, تدوا ةلك ارك «. لخاغ ماطح ىلا اهرمشتال

 هرت لام هننيأر اب سقو *« هريشا! نهى فان أزذحاو
 همرقل ل_ءاك ص خش داسفا ه« هفركوأ تذل! لقعنمسدلف
 ءاقي هس_ءمكلملل سل « ءاود هلام ءاد ىئيلاف

 عرصملاديدشهكرتاف بدعلاو ه عترملا خو هرذحاف ىئبلاو
 ادهعلا ىعرب سدا نمىرولارمش 5 اذ عبتدهءلابردغلاو

 هبطرخ صن را اريضاعرو « هصقترل ل صالا ماعدذع

 ]ا نس لءاسو 5 اكلام ضع. كرمذ اعرو

 ةرسأ نب . هلو نا هاسنع هب هرقوله_سقن ىددفتءرااق

 ١ ل ةوقرةقا حواس اهتخو تع
 هدساقلااناصسلا نم امناق « هدئاف يغب ًايسث امطعتال

 هتيضناو فيرمذل از رنم ةماعلا كفل ىذا اذ_ه

 بهاابانانأدقفيرمشلانا * بدالالهأ اباد الاةمرسو
 هزحعدس# أدق مه هزبرانعمس دا اعممب اناق
 دعه نما انلككححو هه دم_صقهرط#ش تدب لك نم

 هرخاولا تابهلاعم ةسقاخ 0 ةرخآ الا ىف هلهللا هجر

 اتاخءاج ل_رلا ىذلا ىلع * امتاد مال_تلاوةال_هلا مث
 ذأ الا كلذيد سقأ لو مغايااو حداصل !لاثماو ىنتملا بدطلا ىنأ لاما نمهندروأام ىمنا

 ممنالوج بلح هنافءاشنالا لهأ اصوصخهعاونأ ىلع لثمل !لاس .رافهسلابدأتملا جاتحام

 هةيعيدب ف نيدلا صْنيشلا تو مهئاسرفةدعو
 مرواذ ت ايتساو ىدرفءذا ل ىلدئادك !ىفءاصن م كتوجر

 تدءوعونلا اذهمهتمعيديىف نام _علا مط لوةرباسلا لان الا ن نم مرواذت ئومتسا هلوقف

 هتيعب ديف نيدلازعيبشلا

 لعىلعران نم هرهشا وأد * الئماهلاسر ا هدم راونأ

 قبب وةرب اس !!لاتعالا سرع ىلعران ن نءرهشأ هلوقذ

 ملظلا ىف صقرلا اول هللا,تلقو 03 مهروء«ثاوخرأذات انعكو

 مظا ا فصقرلا اولخروه_كلاءاخرا دعب مها ىلوةنكلو ةرئئاسلا لاذمالا نم ظل ا ىف صةرلاف
 بدالا لهأ نمقاذ1ا ىلع ىنذعال

 ه(مكهلارذ) *

 « (معثو ذوزءوذ تن كت 0 هلتلةفادسو مميلوذعلا لذإ*

 ءاعجهأانهسابتلا :رححو هكل سة ةيوعصو «رانمّواعاعيدبلا عاونأ فزيزع عونركملا|

 كهل اوهد_ححاضي ادعباهند قرغلاق أبو د- هلا هيدارب ىلا لزولابو حدا ا!ضرعمىف

 هم-ضغدمشا اذا لع مكس متو تءد_متاذارثبلا تمكسمتلا ةيمدسوتلا لمصالا قف
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 هارال طق ريرضلا نأ ه«# ءامس ىردملا رضي سبل

 لفاغاهنءتنأو ةسقفان ٠ لفاحملاهب تصغأةمكحك
 همهلااولازال اهوأرولو « همكحللا ى>نع نولفغيو
 مجيلم هنأ ومع مو « يبق هرهاظ نسح مكس

 للقرسفنالا هانأب « لةث هلعن دق قملاو

 لاسةملا فرخزا ىىشتي ال « لاجرلا فل ماكل !لقاسلاف
 دوسلطلا قد_سالقو «٠ دودره هلوق هد_لانا

 دناعم نم ناك نا امال « دهاش ريغن ىوعدلا ليقتال

 ميئالان نسل ل_جرلاو » ميقا «ىربلا ذخؤيا
 دا.سفلاو سغلان هبودرب 5 ىداعالا مدنتسي نمالاذك

 انا حالا ةءاسالا ب س-نم# اناهذأ ىرت نم "لك أَنا
 ىعلالئمكارسس: لذتالو * ىن_سحلا,ادعلاةءاسا عفداف

 كنا ةركشم عدخو « دباححم ناءاذ لاجرالو

 داكملاب ظاشغي الو طق « دئادثالعضاعال بدنااف
 دكوؤدصلا عفا ملاذاركماو» دهتجاو فطاب قرالا عقرف
 ديربامعاد_عالا ىف غلاي « دسكيذامزاحلا اذكهف

 رسفاظالا ب ضت هريسغو « رهاظاا ىف مستم"ىرب وهو
 هسرعو هدو ىل-ةَي ولو هسؤن ىعأ ملصن ن ءمهشلاو

 ةكشف' حالصالادةءنمل 2 رض علق دطقب نمناف

 5 ادا سثللا صخ نمثاو

 رممت «ىدلا لص سدلو *« ركش مبئللا عبطىف سلو
 هفصنأامهعيطفىذلاذض ٠ هفاكحو همءزلانمناو

 الادنالاو لاذرالا رثؤدو « الاهملا عنططد نم كاذك

 رارسالا مكش ترهظام #3 رارح أل ضافا مكن أول

 اعيطأ اذا ساسدؤرعلاو « اعورفاابدح لوصالانا

 اذ ا ىر نك هند-و

 ثي دود هدوغ ند اكزالو * ثيبخ هطصأ ع رف باطام

 اسغن نه ارطو نوغلبيو اييدلا ىف ابر نوكرديدق

 مدقاميف هلناك نم غلبم 5 مركلاىف نوغلال مهنكل

 هفالسا تمركو اهط ىف * هفارطأ تابامت نهلكو

 ميشلان هلصأ ىف تءربو مركلابو العلاب اقءلخ ثاك

 ماعلا ضف لوّعلل نادام « ملاعلا نيب مدآ وي الول
 ملط دف هرفك نم اذن ه مركوالذف كيطمتدساوت

 هعقاو كلا هلتحاحوأ ٠ هعئاسما كم طءددساوو

 عإ تعز

 د ابو ثامر ماهم ىلع

 ضهاو هما

 ددجاوهلناءاش
 ضحءراف
 0 نا همدخلا

 داو كلذنب اد 537

 الثن ةتلوأن ءاقنوم
 بذاك ب ذكام لك نيب
 عرشوأ بناك لقشاوأ
 لق «ةمعت نارك دساع

 "فعهسنا لصسأىل

 هسيق فثكي لو لاما
 نيدصعتاا اذهامو لاما
 اسارةورملا ف سنللخر

 هلو ابنذ نيدلا ىفالو
 ثاكثاو ادهاع ع
 الف هتلاريغ اماف ا

 لك الو نيدهاشنءلقأ

 فالعاناوكي تلوح
 ةوخدف يشلا ىرآ او

 فدحلاى أ

 : و ثعلانبر



 .: افع دزيإ هنا اعف ىل اللا

 ا نيهمكلذىلءهنتاو يس

 ا ف عسنلا عهسول تورو

 | دعس أه داو قل

 ْ ءانثلا بلاست ىرق ىرذ ثا
 ١ ءاعدلا هانعو هلديو ىلا

 كلذ ناكو لو هسامو ىنم

 ٍإ هائيع هب رقتامءان ذأ ت ويسل

 | فوقولا ف مامالا ني#ثلو
 | قفوملاىآرلا هببتك امىلع

 : ىاعتهلئاءاشن ا

 ا (اذيأهمااهلو)

 | يتلا ءاقبمتا لاطأ ىلع
 ١ ىذدتح اناءالولا ف لاق

 ١ نأ نلمئذختاو علا.
 | الاقاملاذهىاقو_
 | دحولاو جناهلا قولا

 ةقرح ا ءذهىاناو جعاللا
 تاروىكلو قوكارثك
 ا ث رضامتا تدرأامرمغل
 | ن 8 نء ىلا ا وبلام ستحقق

 ْ امننع ىف تنعلبو بذل(

 تجحرفو نيلانمهيتنذق

 ىسزىفةدلت قل متحو

 دياكا نم مصخلا كةرسف «دقانلا قيسدوحالا ىلا قمساو

 هدصغع اهزهتن م ناريصت 5 هصرفلاْن ا ةصرفلازّمناو

 كلو نابتسساو قوثلاهنع 5 كرافامو بلاغلا رظن مك

 مخل اقل هوظفعل « مسا ا ىفمدنج عاَضأ ن مو

 انورحلاده_ثيزيح لذذم « اولقلا ظذعال نم ناو
 موعاجأ نص ثودحالو الك « مهع اضن منوعربالدنلاو

 ادزملاىدقانلسلاهرغنم « ادقع ارطولملا فعضاو

 مزحر يسب مزعفريخال « مزعلاحورريبدتلاو مزملاو
 هلوازا ا ةعرسفالريصلاو « هلواطملا ىف مزاا لك مزملاو

 رباصاا الا مانالا بلغام « رهاوملا رهظن بوطالا فو
 فعض دهن رهظت ةوقو « فطلو حرف نم ندساين ال

 ساسلا كسعت ٌكءاح اعرف

 ن_ض دو ءاكن ف ةرطأ اة

 ىعتااو صرحلابل ملام ىنأتلاب و ىف رلا لاثت

 اد_ليتلاو ةريدهلا ميسقاو ادلختلاوتابثلا نس ام

 ساةلاالودك الحور ه«
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 ه-ةوريصب هاقلت بطخ 3 هقرطن ا ىذلا الا ّي_ةهلا سدأ

 بى

2# 

0 

 و

 كش عمدو دادحانو

 فاتت لاجرلا لاو-أ مذ « فقتملو تلبقا اازرلا اذا
 : نمناىذهان الاريصأف

 ءسهةامحن - ىل-أتوملاو هرمالا نوتسحرال توملاق

 ىيقياملن أ الادهجأف « نيقي ىلع توملإ نمىنا
 ريصاذاماازانامرو « ردذالو اهلاوهأ ىلعاربص
 بئاونلل غض الو الك « بئاصاان مرسلا عزسمال
 له تايثاناادنعريصلاو « لوح ىل_قثااءبعال رحلاف
 ىضذر ندمالا مانالا بلغأم «. ىطقللو هده ئش لكلا

 مالكلاىف لئاَقلا قديصدق

 ماسالا ةماسح ىف ريسخال

 لام_عللو بر_دلل لانا

 ماظعا !م-ظعي ىهنلا سل «
 ماسهذالا اولوةءااق وهل ٠

 لاحزتللو لم_كالرالاو
 ربالا مدلا تااسااعرف « رقت ارمغص امشرفكال

 هجا1ط نمدركتام عسج 2 هجارحا ىف مصخلاح رمال

 حاضنااذتءوكاذان ءكو حياعللاب تناَقلا بلطت ال

 ادوةدفاابلطو ةعام-ط 5 0 رت ند ااا

 اهراهظا و انك » اهرارسا نعرومالا ستفو

 رب ارمسلا نس ترظنامو »* رداظلا ميسق ل_هدلل تمزل ٍ
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 كلمأ داييعلاب ءاضقلا نا «٠ كرشموهئاضقلاركتانم

 ىلشت ذا 0 طغقت « الو هللا كرشنال نو

 ركشا|ناكمرفكلالدغنا * ركحذ جيبو انسلءراع

 ىرا ماا يعاب كرجص امن راك ذا ىراجل_ظوملاعل ىف سدلو

 ءاحلالضفب ,سانلادعاسزم * هللاد_دع لاعلا دعسأو

 افمخأ اذا هللا هلاغأ » افوهلمللاسئابلاثاغأنمو
 اهسسإلا رك ةميدسحلااك 5 اهظعلا عد ممظعلانا

 ماقسالاوءاليلا ىذه 95 ماركلا قنالسخ نءناف

 ودعلا ىلع سوملا ىف فطعلا + قلعلا طن ارم ن“ ناو

 1 هقد_طصودعااو ىددصلا ىلع « هقفشلاْن !لوقعلا تذقدق

 مسحربال نم محربال عسبطلاب اه ملعي بييللاو تلعدقو

 ىردص كلذ ىف همسشاامو

 علشاف هقيرط عئمر مالا

 0 ُئ 0

 فرو داود ١

 ةركشلا تو ا نسهت ع هردهد فى هلاف » نحن ىتم ىردبال را
 ىداَم 000 ىدرااوذالات اف الان مأبال » ادغوضياهف موملا اخ ناو
 و قيرطهملا فرغ ه-ءادلاكه اللا امناف « همالسلاو ظفا امر رتغنال

 ئدلابو ىدوىؤرو
 ردكلا سر لوقت كلر «رذدقلا ارهدماو ساكلا لممزمعلاو

 لال ىف لخألو ىدلوو اذاو ساكلا لئهرمعلاف هلوقب ةمادملاك ةامحلااغاف ةلوقتعيتافيك ل مأتملا هيأ رظنا

 هيدانال كش 0 8

 اهنم بحمل |قافنالا تيار تيبلارخ [ ىلا ترظن

 زيهتو هب داعد نم عض هلة ام لم< بحاص نم 5: هلديال_ةناسنا كحو

 مامغلاو هيدانملا مال. 1 داؤنلا ىلع اك اهناف « دادضالاةيعصءاليلا دهج

 جشلا لاعذلكو هيداول ةضاانهبسفجيف ىلتبنا « دهجنمىتذا! قاباممظعأ

 ةحضألا ف ةداخا مامالا نائبلاو دءاسلاب دسلاو « ناوخالاب لاجرلا امئاف

 مالافلا نجيفةر هززو مايالا :لسفاعداشرلانعقراموأ * لهاجالا ة_.سعلارتحال

 0 ناالإ بدلا !اهلظقحع ةمذو « بيرق بت مو ةيص

 0 هنرع انا رصنو همسناتا مالا ةدرلل دش «هدعاسملا ةقادصلا بجومو

 دوغو ىو هرج- ةوعو دياوالا ٌةعظعلا نمملاو 9 دنادشاا بوما ىف امسال

 مانالارفستيو ىنامشر 1 ءادءانسةعاماكاوفر عا لما

 امول فاضعالو م-هرمملا « اموباموق رشاع نم ناو ها 1
 ىول_ءلاه_ءلارح هنرخل # ىوشبال نمبراحن ءناو

 اناطا_سلا براحال ءرملاث « انارقالاوءافك الا براغ
 همادنلا والا ءثرذاو# همالسلا'تبراحاذا عنقاو

 هراسللا هر صم ىف فاخ نم 5 هراعتلا ىف سكلارحاتا اف

 ةلايثحان عيرلا موري م « هام سأرل ست قده
 اكان زرتح آورصةئالذ هاك حال دقرصنا !تيأرناو



 كوب نم قسما اهني
 خيم دلو اهو داك الا

 هيف فك اعلاءاوس دالملا

 اهاكاتيأر دل دابلاو

 تيأرغ ةهسقتم هناك وز
 ةمسسنم هناسلا هلو

 هضف أو هيلع:

18 
 2 2 أ
 ةزوجرأمغابلاو حداصا!نمعزتنان اذوا لوي ناك مو و ىلا
 ىذلاو لبق ىذلا عمامحسنمت بلا نوكي نا طرششب ةعب ديمكحو ةصقىم ”لثمأ ىلع *لةسشم

 قشمديءافدخالا نصور دقام ىلا عن هلق ار دامو ى.تنا كلا ةنو عدا نإ ذكلرمست لو هدعب

 فرشالار ةملاةمدخيفاناو اهيرصانلا كلا !لواح د ع ةناماعو ةرشعث الث همس

 كالامملابفي رمشلاءاكنالا نيو اود ب حاص ىعفاشلا ىن-هحلاىزرابلا نب ده ىوضاقلا

 نيدلاردصةاضقل اىضاق لوقرك ذواموب هيفرظنذ هبتك نيب مغامل او حداصلا ناك ةيمالسالا

 فاؤا نامزلا معسإلو اهلاثمأ ررغتراسىتاا ةزود>رالا هذه تءزتناف كلذب ف مسسرو

 ىلع لاش مالا هببرضت اهنا لسع هة.فرممل_سلاقوذلاناكو هرظنا مفرفاسنمو اهلاثمع

 ةمطخلا اوةدابيدلا ماقمم وهت تاس ىوطظن نءاهتردصو حداصلادب رغشب اهمممسو ةقمقملا
َّ : 

 اًيدأْذا لعل انراتخاو ء انذه ىذلا سرك يلا

 رعشبال نملك بطاختالذ 95 ركن راسا الن اف

 هماطنىف ةرصسلا موري نو 5 همالك فةمكحلا عّدماب

 لاشمانرصعيىف اهأ س 0 * لاثم ا اهكو كك ذخ

 ايدالا لام سر ايف نأ 2 ابعنلل ةدج نبا انهنلأ

 حلاسملاربك أن ءاذناكسف راسل كورد الار

 هيلقيف هعماس نم تنكس « هب تلعن . لكم

 فورهملاب تيطاخ ىننكل 0 فيرمثلا ىل-< تمحتدقو

 هدا لك عماسلل بلح »* هدسشإ ه-مالك ن م تّدحو

 العلا بايزأ بطااذا اهب « الثق نا بردالا عفرتو

 اياصسلانسحأن ءتلوبقم » اناصو 2 مكسح نم :
 رعاش بدأ عجبا دج 95 رك م

 3 0و « بيرقلل دعيلا اند يح

 هزلسحو ةسيرغ ةسعلدب * رار ايدك تمحسلاو

 فصامريغنوكب أهمس رت #2 ىتمكحأ ام ركسات 0

 بدالالهأن هناكنا فرتعبو + تلا فرع لع الرعاف

 1 هلاة مق مكسحلا همسظأ نم »* العساف بغرام لأ

 مغابلاو حداصاا لرتأ ا ذهو

 ميدتلاالوىأرلاب سلو « ريد_ةتلابو قززلاب شيعلا
 رابدا هع هءلعنو ه رادقالا هدعس نم سانلا ىف

 لمأتملا ةظتيالا هسنتلا اذهب در امو طْملا اذه ىلعهعمجفدلأتلا اذه أي انهنمو
 ا همكحلا لعف لك لامو « هيهتلالازاهتنا فرعنم



 ديك ا:مساجنأ الدسعلان ا 5 هعمىهعلاو الا دمعلا ىرتشتال

 دوهعوهو بلك ه سف“ ىسب 5 نصْز ىلا قدا نيس تنك ام

 دوسلا هٌرانا وق سلا هموقا 2 م ”ىمخن ا دوسالا لع نم

 هلاثما نمو

 ىرالامهئههريغئار هردق هسفن تاه> نمو

 اننا الاثم تراس بل اهفاصن ا نمو

 لغنأ اربا نمد مثل !نوددبالو
 دصصق ن هلأقو

 ارذع نا اهتاخ عفا ناكو ل » اذ ل ءنم متر ذا تنك دق
 ارخعا ناتدرافىداراو 5 هءاطع تابقاف نامزلا ىطعا

 ةددصق نم لاقو

 نادءاتمامهافوصومو * ادسنافصوأ |براةّدن دقو ١

 هلوقو

 هب رم نمددالام فاعت ٠ انلااق قوملاوش نحن

 هيك نم ى منامز ىلع 5 ااا اييدنا لدن

 هيلة مس ىلا نسح » ىسوتنما قا ءلاركذوا
 هسطق سوئنأ|ج ةتوم « هلهح ف نأضلا عارتوع

 هيرحىفطرغملاة افحص ه هلس ىف طرقملا ةنانو

 هس.عر نم قة هداؤف « بلاطه محا ىطقالف

 دمدق نملاقو

 ىاشنممىينمنيش « دودخفعومدتكشئااذا ٠
 هب برطتام للا لاسرا نمبدطلا نار ء«-ثنههدرواىذلاردةلااذهىنانهتءاردقلو

 0ص ىللعو قاروالا نيداسم ىف مال_ةالادامس نمرجلا*1ثنالا ناسسر ةهنلوصو قاوذالا

 نيدلاحال_صنا يه موةفطلة تكلا انهو ريت هلاثمأو هم_كح قبسطا !ىالامغ ريد ,

 هناف ىرعملاع ءالولا !ىلا بهذموهو مالا ىلع ىبنتالا بدطا اىلاميدقتت هيهذم ناك ى دغصلا

 ةيرمصملارايدلاب اثنين عقجا نيدلاحال_صناقفئافد_جازدعم هرشامدعب هناولدى ع

 نيدلاربت ميسشلاب كلذد_هباعمجاو هسيهذم ىلعمد_صوف ماعلا بيطلاى ا ىف هرك اذو

 ىبتنا بدم ىفامول عس «ساالانا لاف كلذ ىلعءامالف ماستانأ مّد_ةف كلذ ىفهارك ا ذو نامحييلا

 ريا يسم ناك ناويلا لاعب زيسنلابهذمو:نيدلا جلس يسنلا ىذا يجد

 بح خ نءركب فاعوجر لدصسملا نو دةقوهنقهمالنمفااخو امولهيدمحيف ععسامنيدلا

 قوزلا لهاداقناو هلاثماوهم كح نيةفاحلا فت راسامانهدرو ا نأىلنعدقو دجا

 كاذامو حداصلا ديرغتبهنعبو ىذلا ىنءلأ وهو هلاشمميلعدرواملهتعاطا للا

 نمل _ءحو 4كع * رمضهنفارول ىد الار نيداارد_صئاضقلا ىذاقأ الومواند.سناالا

 ةعجلاوةعاجلاتنفوو

 ةمسلاو مالالا ضرمو
 هب رقتاطمشلا علطأ امدعبو

 علوأ و هفقرغفو علمأو

 حملقمانيدلاىلا هديدسمو ٍْ

 علببل لعل اىلا هافاصتو

 ثيح ةر ةرصصأ| !مالءالابربكو

 هللا لب امث ةرصلا كلم
 "لهأو لالضلا لعىدهلا

 قد_هتو لايذلا طملسلا
 مانالا ىل_ءمامالا ئيسشلا

 هللاو مالسالا هلاجقباو

 ماقلا انةمعئل اهذو نرد

 ماودلا اههءاع طرب مغ

 ةمالس ةمالس» نءةاره
 نس
 همانأ ةراذْيو بدجحتماما

 دوه امسهاعدتناو تءطت

 هل اود## ىنلا ىلعهقا صو

 دودصا ا نم «مامالل مت هدو

 نو داو-ةلا ف سلام
 دالوالل سدلام 7 اا



 احا ىرهال دش ناكو

 ءاروت3بئد_ةو ه سهال

 دَقف لهعناكدقو .ه رهظ

 ناكر لماع 9 اكتم

 نم فولالاىف ىنتياضيال
 لو عاندلاو مه هاررلا

 لج ىف رعشلا 6 ينعباض

 ةيدوهلا لذ ةيدوبعلاو رمي

 حملالدالاو ةيدورملالدو

 لاشفالا عمةعاطلاو لالالا
 لا محلا

 ديعلا لاح فن أبل ىو 0

 1 مثو ديد دلاءارو ن كل

 لدكولا

 (هلااضي 1

 هدءبلاقام ىلح أ امو

 ماقأ اىلع نيرداقلاص نك ه اصقنسانلا بومعىرأْلو

 ماع لكحول هءاقتل لمي * ىن> ناكو شارغلا ىلمو

 0 0 و هداأل دا

 مالظااىفالا روزت سلف « ءامح اهب ن اك قرئاذو
 يىاظع ىف تتابو اهمتفاعف « اناشللاو فراطملا اهل تاذب ١

 ماقسلا عاونأب هعمسوتو © اهعو ىسفن نعداحلا قضد

 مارح ىلءنافكححصاءان"ك ٠ ىئلسغى-ةقراف اماذا

 مام ةعيراب اهعمادرم ه ىردق اهدرطب عجصلا 306

 ماهتسملاقوشملا ةقاه « قوشري_غنماهتقو بقارا

 ماظعا ابرك! ىفكاقاًأ اذا * رشق دمدلاواهدعو قدصتو

 ىنازتعا محام مما ناو هىرابطصا ضرماخ ضرمأ ن اف
 ماجلاىلا ماجلان م تلس ٠ نكار قبااف مساناو

 هلوقو
 بارش هملا ىطقي الو دن 5 هلاثيال ع_طو ىمرسلإو

 بادمق هسف:باق رعي ه ةعامطو ةرغالا ىدءلا امو

 ٍباّكنامزلاف سلجربخو « عباسرهظاندلا فناكمزعا
 روذاك ىفةوقحردملا فاهم

 باعي « لعقد امنس تحأب 5 هناك ت- حدا اردقزواع

 تارتفارتلا قوة ىذاألكو 5 نيد لكلاف دولا ك:متاناذا

 هدعن لاق ام ىلحا امو

 نادصو ةداب موب لك هل « ارحاهمالاتناالول تنك امو

 هلوقو

 مب هنعلاؤس لد بناءا 5 هتحاح ىدنهااىوس ىذتقا نم

 اهنم :١

 محرئوذ اوناكولو لاجرلا نمي * ةمطاق فاصنالا'هلةلْزتو

 مش  رلاونايقءلا ىلا برشا 0 مهتعشتف قلخ ىلا نوكذنال

 مستقيم رغث ممم كرغيالو هركست سانالر ذد- ىلع نكو
 أبنم

 مرهلا ىلعءا:دتاو م هرسسف 5 هدد ىف هودي نامزلا ىلا

 م”الاةيامنءارت سوفنلا اهف ٠ اهتذإ ف مكى سفن قلاخناصس

 هوقروناكوجتىف تراس تلا هلاثما نمو
 دولومزللا باين ئاول ٠ خا حاصرل سيادبعلا
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 لظمْك ثلا نم ليا ىف عبصاو »# هناد-علوتد هس ىداعو

 ماكشلاو هلعف نم هاهفرعاو » م

 مد ل هلا نما هزسأ ىتم و هلا ٍل-ءاو ىل_>نع لحأو

 مق هل لاعن لكحالو ٠ لعام, لمم_علل وان لك امو
 مري ةءاساوأ ب رورس ه اهب درت ملاذا ايْيدلا باطث نمل

 ب
 مادوقس الا كلاتدقو * ةحشىل هب ىذرتانع تدر

 هلوقو

 دالمملا مدقق ل : 5 عابطف نكي ل محلا اذاو

 داعصلارودص فش طااعقو ه فاخ بس انالا ىفناكاذاو
 هلوقو

 بّرعال نمزيعىفترثاكن او « ”هلدلق قددصلاك الا لن امو

 بيطزعلا تيا ناك م لكو ه بيحت لسدإبا ىلونءسها لكو
 ةياغلا ىلا داجأو اهنم

 باق هئامعتفتأنن 1 ادساحت ان نملطلا لهأ لظاو

 ةدمد5 نم لاهو

 نديلاّكك حو ردهم بك:مادام ثرتكمري_غالا كره قانال

 نزملا تئافللا كسلع ا 3 هب تررسام ارو رس ميديا

 نوسلا ىهيشنالاحابرلاىرمت »* كردي ١ طع ام لك ام

 ندا كارم ه كراج ضرعلا نوصبال مكتيأر
 نهض مكسنم بم لك ظ حو » للممكم مب رق لكءازحج

 نألاو صيغنتلاهسبقاءي وح « مدؤر لان نمىلعنوبضغتو
 ةدمصق نم لاقو

 ىلامثاو هسةىداع ٠ نانمدوهأ سوفنلادا صو

 اناوهلا قالب الو تاملاك ه 0 ىتسفلا ناريغ
 اناعمثلا انل_ضأ اندد_ءا «* شس قع ب ةامملا نا 1

 اان ركن اوش هللا نك 5 ديت وملان ء نكح, ملاذاو

 ةدصصقن مدلو
 نادهلا نميرضادعلا مالك « امناو كالءىفرسمتو

 لاو
 لاتةمادقالاورقيدوملا » مهلكسانلاداستغشملاالرل

 لاو

 مانسالب”ىطملارذيالف ٠ ىلاعملا ىلا قيرطلا دك نمو

 ةحاجرمأ هل_هأة ناصح

 هلكش ةيحال م مأ هلقع

 ذوو هلذف ةرازغمأ
 ادرط فويل ءاكح م لع
 ىسلنودو اديصح ىئائو

 ديم ىقعتططيو اديحو

 هناىردقب ناكو اددعمو
 ععوأ اعينشل عفا ىف اراذا

 فنيا رك ظفلاىنا

 دلاولا لعف ىرهأن يس

 كامل ارو هتهجنم هداوب

 ذان“ الاوب رفاه

 مهف باتعلا ىلا مالا داع

 تنك نا باسسملا ىلا
 ى-ءاطنهفرطب تالخأ

 ىدصقن دقق ةهس

 ونعيد ب اكلذو هود 2

 ناىلعد-؟ 0
 راصدتؤ هدفعقدرفي

 هدلح ىرببو هع رش

 راصد قاف موش تاكو

 رمد ناكو 3 قائسح اطرح

 امال طيراصدقف ىلإم



 ف ميطص

 مهفاكا مران

 بث ىلاو مهفانآ 55

 ممتاماقريصق مهتاماقم
 تح مخرضحت ثدخ ى او

 مل دف لس لاو مهام
 "وس ىلاو مهدوأ_ب كم

 مهلابس ةنوثخ ا

 هر مهد اوال
 مو>- امن نلىلاو مهداسحأ

 نءكاذف ملي كارل

 لالا ىف ةةطموقلا ىلعأ
 لاكفلا ىفةيامن كو

 قف ىخاقلا ىضواف ىذلاو

 مآ هلسن ةبابت ما هلمأ

 1 ال5 جتك
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 0 نءريثكو » فاما لاؤسلانمريثكو

 لوعشلار اذئءدتعىذلاك ه انانملارادت داع عدا

 ةدمصق نملاهو

 0500 ركفلاهماقا « هتحيمواثدلا ىف ركشن نمو
 الاثمأ تراس جلا هعلاطم نمو

 اناماّنكيتأاناملابسحو « ايفاثتوملاىرتنأءادكب ىنك

 اهنمهلوقو
 ايناملام اسطاندءد تالف « ةلذب ٌسعتتا ىذ ىذنرزرتناكحاذا

 خانت مأقام* ءاضس ناك أ قفلا ىلعلدت قالخأسفئالو

 اءتاءلاملاالوابو _كمدجلا الذ « ىذالا. نواصاخ قرار اروح اذا

 اكانبلقلا عجوم ىبشتةراغل# امدصلا ىلا تددرو) افولأ تولش

 ةرثاسلا اهفاصنا نمو

 انقاوسلا لةةسارصلادصق نمو

 اضيألاقو
 ءاورلا ىبداآباقلاد_سأ « ىناذئسمتدراام ىلمراف

 ءارغشلا نم ىربفاسلن .ه اكتاوثلوأسملا نميكدارنو
 دمصقن هلاقر

 بشااون امد! ادوبي دق 5 ةعئامل-نءةثادحلاا

 اهعدمنمىمدتنو

 بوعي نافجا ىف ف سول ص. ة *« هعمأاسمى لول نا

 بيولغبريغ سحب هنر عدن ه "للمس سءهيداعأ هنرتعا اذا

 اضدأ لاهو

 هدحو س وبلا ىهتشتاعرمسقو * همهداز ن مهلا قلُخ بعتأو

 هد_#لةنملام دلاىفلامالو ٠ هلاملقنملابندلا ف د_عالذ

 هدعيلاقامىلحأامو

 5211 5 ةشعروعىذربن مساناا و

 هدأ دا ص ىف ىلىهتني ىدم « هلام" ى-جزبسب اماقن تحواو

 لاقو
 اه:هلبقأمىلعهمف تاع + هيحاص د عداناكم تالاذا

 هلوقو

 -1 و هدنعلالاذا «لزنعىدنعتاذللا لزءمامو

 اهنم

 مهو نءهدامهدام قدصو 5 هنونظت" اسرملالهئءاساذا

 ىداعو



 ب3

 باوصا ا ئنخاعرنكلو * ىداوبا !كيدانأ تاه>امو

 بارتقا هداوب 5 -هلكو « لالد هدلول بنذركحو

 باذعلا همراجريغي لو « مود اي هرج مرحو

 الاثمأ تراسىتاا هعلاطم نمو
 ركل ماركلاردق ع قأنو 7 عار ارعلا أت مزعلا لهأر دق ىلع

 اهعيدمنمىبجتنو
 مزاوحلاهملع قاننالبةىذم « اعراضمالءعفهيونتامناك اذا

 مانو»وىدرلا ن مدح ىف كن 1 فقاول ل ث توا1ىفاموتفقو

 ةدمصق نملافو

 مارك ماركأ افون كيبلاذا + انقااالو ماركلا ليدنا عفنتامو
 اهريغن هلافو

 قئالطاوهلءذفن كيلاذا 5 هلفرش ىفلاهسو فن اهلا امو

 ةددصصقن ملأقو

 راعناديعلاةلزىفالو * بيعباررالاةوطس امو
 ةدمصصقن ءلاقو

 العيتوملاتداراردختاذ « اًوفكسانا|نمد#جلاذاو
 السم فءضا اامناو ةامس لما. فالاه علا اذاو
 ىلو ءرملا نع املو اذاف » بابكو ةعص شعلا هلآ

 هدعب لاقأام ىلا امو
 ال#ناك هدوس تءاامفام*_:دلا هتامدرتست دبا

 ا د.صقن هلاقو
 الاعفالادمدثو ه.ةلاعفلادممتال ان صابر

 الازئااوددحو نعطلاىلط « ضرا,نا.+ ا الخاماذاو
 : اهفاصنا نمو

 الالفالاوازكهاذكد
 اوهاطمةدمصق نملاقو

 ىناشاال_هلا ىهولزأو» « تاءصشلا ةعاصملبق ىأرلا
 نارقالان ءاطق لبق ىأرلا « هنارسقا فلا نعطاعرلو
 تاسنالا نمفرمشىلا ىلدأ مميْضىدأ ناكل لوقا الول

 نارملاىلا وع ةاكلاىدبأ 35 تربدو سوفنلات تاضاق:الو

 ناوخالا نع هدسممهتلغش « ريان ةسمم ناغش ” حامرلا اذاو

 اضيأ لاهو

 ليل دنيع لكل هماعف 5 بص ناةىوهااىماغاذاو

 سا

 هيناج ةطمنف همراي لو
 هلع فاذا لو ىلاعثهتت

 ىسحوانو هريسفح . او
 كيوم ذو

1 
 جيلا ءاقب هتلالاطأ انآ
 بونذلاءا "ان ريسص» مامالا

 م-هفرعأ بوردلادالوأو

 ةمال-هب مهتيثأو ةماشد
 مهن ودب ةسمالسعلاو
 لععينملا اود فنا

 ماك-ا ا ونردو ه-ءئاص

 8 هع ضاوم نع

 ةناكش مس ةناكملا

 حدو 0 اولخيو

 ةياكنل ا نوريال ةياكنلا
 مهزوعأ ناو ةياعسلاالا

 بذكلاىلا اولام قدما

 اوضوعدملا مهل لح ناو

 ”ممنامالعن هو بعللا
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 ةد.دق نم لاقام ىل- امو :

 رد_ةااهكرتىلعىناف 3 ةلفطلن ىلع ترد_ةاماذا

 رجااذقلاو اهكلماو * ىسبتشا5 ىسفن فرصأ

 رذحامدولا 1 امةءور#ملا كتفك ظ ريتك 7 ذ_امدولا كمآ و امةءور#ملا ْكَدع 0 ببسي

 5 هل ا 6 | هل عطح زوو را
 ليتتوهلا_ مدت تنك نأو 0 ةدوم فد_باح نم نهمطت الذ ا 0 ىلا :

 لوةعءو انل ضارع!ل نو « اةموسج باصتنا اًةملءنوهي 1 ا ري
 هلوقو ( جرن ءاقيهقالاط ناك

 اواسدقسانلا لكفتاساذا » ةئنتبءربف كصخاامو | ركب دقو يتعقر لب لضافلا
 1 لاو |سحهككبارعالا غم ىلع

 ادصتامذماعرمضلاهدمصت 5 هزايدمدال ماعرضلا لهن هو : ةسعو مدكمنبةع_رو

 ياس 1111 ملف ردوا < نتع ىلا راحل ليفامو 0 ري 5
 هدعب لاقام ىلحأ امو ا 0 !ىلاهقاد_جا

 97 ادرمت مسالا تمرك ١تناناو « هك اممجيركلاتمرك |تنأ اذا ه ١ 0 اف رهدلا

 ىدنلا عضوم ف ف يسلا عضوكر يضم « العا اانسمسلا عضوم ىف ىذا | عضوو 00 اهضفال

 هراضفاىف اهتم نينو || اراقعالو هةاعالا!ةلعالو

 ادثنمرهدلا عصا ارعشتلق اذا ىدئاصقة اور ن ءالارهدلاامو | الا ةعيضالو هردقعالا
 5 ادرمغم ىغبال نءدن ىنَءو . ارهشم ريسدال ن نم هيرابسف ٌ لامالا الامالو اهحعاضا

 اهلائمأ نمو ||| هيلعلا-الاال-الو هيلا

 ىدصلارخكالاو محملا ئاصا انا« ىنئافقوصدعب توصلك عدف | ادبسالو هسرتفاالااسرذالو
 ادمة:ادمق نا الا دو نمو «ةيمم كارد ىسف: تدعقو ادباالا ادءلالو هديتساالا
 0 هلوقب اههدمىفداجأد لو هيراعالو اهزيالاةزبالو هز

 ادعومكلهجدعب ىل:تنكو « ىنغلاهماياناسنالا لأساذا | ةسعيدو الو اهعحتراالا
 ةديصقا هذه علطءةرئاسلالاثمالا نمو || ةسملخ الو اسهعزتنا الا
 « ادود:أههرهد نمىرها لكل | لسخاداناو اهملخالا
 ةدمصقن م لاهو ||| ةدلخلا الا ةماحالوروباس

 لفاغألا لهاا ىلا ضمْغد ِ ىناريغ موف ىظهينااامو ةرشفلا الا ةدربالو

 هلوقو

 باصملا كوم ءويصت *# سانا ىف كساب م ؛فمكو

 هدعنلاقامفطاأ امو

 باتعىناملاب قفرلا ناف « مهملع ىلوملااميأ قفرت
 بارمشلا توملاو درولا فاعب ه نكملو ةمصعم لوك رئامو

 امو



 اهندو

 © داعم دع سعرعمونالو 5 درخ سك باميلا ىخامامو

 داوسلا ىفاهنمهتد ودق »+ 2 خلا تل

 داللامرك-اان ماكصتمع »* ىوةئثاو فيرطا!بضعلا امو

 : دايس ة ىلع »اشيل ناكاذا 5 نيح دهبىدب حرجلا تاف

 دا: هاا لوش< هئط تدرف و #ج ناس | مطضم ترسب فدكو
 ر

 ةدامص# 00 اوة ىلأ امو

 م-هاةيوةءفار كنا «ء اقئكدسا-تاناوىلا

 مركلاهةكلملاممركا * ل رىئنامذلاىنافك
 هدعب لاق ام ىل-ًامو

 مدعلا مريلع دك سلام *َ اولةعرل ماا غلا ىدع

 اًذرالاقو

 مالكسااولم_هتلارثك ناو « ىلخ تاةنمالتناكلءاخ
 ماَمَعلا طغاو شسملا ىلاعت « لا وذالا لعد ولو

 !متءهلوق ىل- امو
 مارغلا هلذلب ق تعب نمو * ىذّوت ىهوةءورملاهلذلت

 اهلاثما نمراساس#و
 ماس اايندلامفىفكناك « ىت>مانالا كيتن--دقا
 مالغماحْشأ فريال 0-0 افرظ بوذتوةناكر عورت

 ةد.صق نملاهو

 اهريغنملاقو

 امئاصم”ىلعتيراتمارطعسم « اهتتحالتاذالا قدمظا

 اهتملاهو

 امحاولاءانثلا ف ىئمزلنال «» هعمطس ا امك ءاءىانثنمذخ

 مكب فيكه نذب ىف هرسس نمو * هلاس فدكمريغ ع مهما نمو

 هلوقو
 ءازول | قئاق تةطئاداو « تدرزاماذ اىداولاةرصصانا

 ءامسع "هل_ةمىلارتالنا 03 رذاعف ىغلا ىلع تءفحاذاو

 ءاملا ماقو اميراضْل الاس س هد اس ماقأ || ذاءرسكلانا

 ةدصصق نم.لافو

 هدعب لاقام ىل-أ امو

 هنامدناح رض هلمتةلا لثم 5 هعومديأحريضم لسقا ١ نا

 0 اى هدنمش نع عزرنوأ
 داتس.الا ءاقبهقالاطان

 هدأت وهزعماداولضافلا
 «(هءاااضيآ هلو )

 ءاقهتالاطا قلعزعب |

 افبو'ب نا سدئرلا زيشلا ْ

 ىد-ةن-عءىلقهتمدخ

 ثود ىوسر هةر ورب ده دو :

 سنالا ةءرسشمدربو كو ا

 نّكلو فاكر لق يناّك |
 ىلعوةجقداوعلاو لملم
 كاردا ىلع سلو سانا ؛

 هرادترض- دقو حامتلا
 بحيىامو هرادج تايقو :

 اف ت نكسلو ثاطمحلا
 تاردخلاقثءالو تاطقلا

 ناكل ىلا اهو ث نكلو :

 2 ىداوعلا تدعو

 ىلع فوشا ريض تيلما ٍ
 ىلا ند مقاان ثاسأ

 نءةسقرقملا ىلعيسشلا
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 الرع نم لاقام ىل- اامو

 دودصب ثالث ىعرتل « لاضوب ندرس مونىأ

 اهنم مانالا داكن ى لاو

 دمكنتلا لمتم شعب رك هدإا نمت عنق اذا ىل_ظفنيأ بيرفاهلاعفا نمبر

 دونبلاقفةوانقلا نعطزمب * ميرك تناوتموأ اب زعسع . | كاما

 يي 1
 يما نر تل و ةقزيسو تملا لها تلذعو ٠١ 1 تار ا

 ةديصق نمهأوقو || هعوس نون المالا اد
 لواطأللا ىدملائءءىفرصةرو « باطملك ىتءهىدنعر دق

 5 ا ريح تف _يو هرمز و
 هدعبلاف ىلع امو ملا ا و 7 9

 500 ا م 2 39

 " لزالز ف ممضاتدناىلا 5 ىك انملوزرتالادوطتلزامو 0 كدنتكو نزال! ىف 95

 رسقلاردايولدوو ن ولا
 ْ ةمصق نم هلو

 ىمسنملالقالا,ةعانقل ا الو 3 فدآن ءلامآ الالامتلا 0 ىوفص لوز 5

 دا!تان نظا و 00 : -

 ىممهاهترطا لعد ست د 9 قكرتتربه 7” ةهممءقرغمصلا اذو- 56

 0 سلما ميشتلاادوأ ا ريا

 كال عدوصعيدوجكذو « مضلعدرصعواأعنأ ١ يشك
مصقمن ال ىد مهلان ر الاف ١ تريصت لد 5 هيرمض- دقو هضرا دلو

 

 هدقل 7
 ل و

2 00 
 َّء

- 5 
 اى ف 5 2 ىلا مكرلاقإ اك

 نار و ل تحاصر م كيلا والا مو معلا لشفدسجي وأ لين

 ىلع اوه ىطتمو|
 ولد 000 1

 5 تناول ل 7 1 0 -ه 2

 ا ىدت#نا هلأ ار هيلها
 لهجه عضو مريغف ىفا ا لحو #2 ع علل لاف هر لق 3

 ماظعال زر.“ 7
 ةدمصق نمل و نا

 ر '

 . ١ 3 9 15 و 8 !كىبوك 5 . ا 2

 سوفتلا برانم ٌسددلاتيأر « ىل الىشعىع 2 | هدسقدقا ند
 ٠١ .لافو || م دكد صح قفا

0 : 

 ٍء اتاك : 0 بضع دقو, ىنءيم

 سكنالوديدءرريغأ صا ىترت ٠ بثكن عرهدلاتاكن ىنمرتن | ةيئرلاو قدما ةطانلا

 اسووانلا نكسيو بارما ىوان * اهرشودودقلا ىنءرو.طااربخ هنداع. ا ا.
 نع علو تاق

2 .2 

 ل
 اًضدالاقو

 حوم درس[ ان وذعلارظأ © ةيضخريغ ىهوةوادعاا ىذع

 اضنالاقو

 00 لبل عيصل | اذه تاق بهو
 ءامضل ا ن نعنوملاهلا ىمهد أ

 اضيألاقو

 اهنمو



 ابعر همن ا >7 ايو هننغ تاما ل عررأو انفلات 2 لةءو « انقلاهركب نمءادعالا نرتب اذك

 ايدسهلاةدقرلا ف بدهلا قلتياك ٠ ةءاسنا-امرلافتلاامهءن ىطم
 امنحلا ساهدسناةرتصاذا « ةروس نسءطللودو هك

 اير اهدروا برها عاصشأ ايدو ه« اقيلااهدروأ ري فئاانابللابك

 هدعتلاكام لح ا امو

 اضذاذإاذهناس-اىرتناىلا ه د اولعفااوناهزرلافادنعو

 سائلا اهب لثع ىئل اهعلاطم فاصنأ نمو

 5 مشهيلقن مهاملقَر جاو *

 علطملا صم ماع لد الىنامااهفصنو

 0 مهمه دذع ىلاحو ىمسم ن مو +

 تاظاذع د لوقةلم_صقل هذه نم هىيمتلو

 لثملا لاسر : نم روسو اول سرك ادع

 مك 00 » ىتلماعمىفالاسانالا لدعأاب
 مرو ةمهتن مف مصشلا تست نأ . ةقداصك :ةمتار ظاافدبعا

 هرظاماثدلا ىلا عافتتاامو

 ةودالاسا نمراسامتو

 مسقبم ثمللا نأ نات الق « ةررابثمالا بوت اراذا

 مدع ادع وشل اناددو مهقةرافت نا امملع زعد ن نمت

 0 اضرأ اذاحرخل ا « اندسالاهام كرس ناكنا
 مذ ىهنأالهاقفراعملا-ا *« ةفرعد لاذ جيعرول اننبو

 مركلاونوأت ام هللا هركنو 5 مرهيناسءانتنو. ادت مك

 لشمءلثل ساوا متم
 اوردقدقوم ولن ع تاحرئاذا

 هدعن لاقام ىلح أ امو
 مهيامتاسنالاب كيامرشو « هويدصال ناكمدالما ارش

 تاب انملاقو
 اييئانءاس نموحملا لك ب:ذلا ام ه* هنافبنذلكىنذتاكناو

 ةدامصق نم لاهو

 قرغيرصاام زيزم هنكاو ه هتدمق ايسشداسالادكامو

 قرطمي سا بلَقأ فرط ناك اذا ذا سل نيعلا فرط قر طاو

 مظااوراوالاهد_:عتوةسا اذا ٠

 مهنول-ارلاق مهةراقتالنا «

 المسا: تاور أ ىلا ابانملا اول 9 تددوامبايحالاةقراةمالول هلوقو

 ىدودعالت رف ىسفنبو « ىل اوفرش لب تفرش ىوةبال هلوقو||
 00 شئت 1222 ششي صبااح يجيه( ش  ”س#

 «أ دعالا مالك هقع ةهناهماأريشيو ةلودل فس

 هلاعفانءذ ارثأو كلامح

 ةسيعاو ان ذأ ىنراعأ ناف
 ايلقو ةنعارم اسسشتو

 هباهذ نم اعو>رو اظعتم
 ىذلاباملا اذه. نءاعوزنو
 دوعصاا َنءالوزنو هعرش

 هدول ترف هع رفد ىذلا

 تدقعو ىردص ناوخ

 كىرصخ عما اوجه-لع

 تآرناو فرع عماجتو

 هك ص رعي_غىلاعتلا نم
 رت لاش نع

 ةسطخ هتعطقأ ههذم

 بناحهتملوو هقالخا
 وهضار ءا

 ره نعريطأ اًدرأمل

 هر ن هز 1ا تولي دلو

 ليتقءق تاك ناو ىناو
 تيلحدو رمعلاو نسما

 تبكدو ره دلا ى ةرطل#
 تع ره اورملا ىر هان

 رمشأ أوريمتاى كدفاو
 ا 0 او

 فرتما ان



 لسخنلا ىناهمفقامْشد ناوهامد 5-5 هدنع لموت تال هارهدلاامو

 لامو
 اهاذومهئاك ادقىفاف « بهءامهرج سانلا ماذا

 هلوقو برض كلذ اضرلا ناالولو

 دوتريغهيااحدجأ « نءزنم سوقنلا ىيرئاق ع 0
 1 هلوتو ةمدالاعاونا نم عون ى

 جو اد يارس كازا دعب ب تر فيرد وو ظ 0
 لاقو

 عذب الوئث هعفقر سلا 85 هعطود سعشلا لحم قوذ ناك نم عدت زملاعطةيزيزعلا فنا « هتراممد فت“اللاهلا سيل

 ىلاتللو ىدق رعهنوصا

 ىاو عفتاوهفءاعالا ضرا
 ع-قوا وهذ *اثثلا بناح

 ممل بالا تاوذلكس يلو « هلوحم سانا عسج حال اانا ىو ١فضناكل :لعفأ يو

 ار ةمهوقو ىأطو لقثنالو

 انعادلاو برضلا اةتاحاح ىلا امسل *« ىئولا ف حرمص توملااماذااناو بعتلف تثءاماذا

 هلوقو نعت لفك. ءاع تذهو

 دراطأو هنوكن ع فدراطت * امأ حمرا مالاوئشن مها ءامحلاءام ناكولو تول

 دءاسا الق بولطملاظءاذا « ةداب لك فتالفلا نم دم-و برا ودورولا تف
 دعاسفكلا!لم<ملةلا-ىلع « هقكب كتل لمح لا ذا نكلو قيركلا سساقاأ ىلا كو

 ا نيسشلا هاقبهننا لالا

 ثاواكالوموى دنس
 ناوخالالر اطت ىل تا

 ١ الا

 ا
 ذئاوفموقدسنع موق بئاصم *» اهلها نيبام عانالاتضقاذي

 دئاف سفنال رفنلا عبط نكلو « ىدنلاوةعاصشلا قرط ىرب لكو
 داق ىلهطابحلاريسشك ناو « حلاصلقةعلاب بلا ]باقناف رارحالا ل ماكو لولا

 هلذكو ميشلا بسحأ لمعت الأ
 بدحتإ قءض 7 د نفح لك الو ه كراع ض١ هسحو لك امو | ةضالخ لعمق

 بوم_ءيهد حت دوعب ملاذا 5 دحام لك ىلءداعىدرلا ثإك نءهباع ىدب تدعم

 بولذي هلرع- ضل - ةائافغ « انئدي ملا قرهدل !ىدانأ الولو هبهذمفريدةئلاو هينلناا

 بيئكر يغ عمالاربسنكب رو 9 0 برق سصرالا فتلقا كاذالولو

 تنرضد اهافأنن ادهتضو «اذءو ط سمشلا دعب نم بعت فو كلالتطت قاض ن نالادع

 هرقل تارتا لصاوسانلا فو

 ا

 ظ
 ايدك اهقدص ىرب يح هندع ىلع #2 تياق:اليوطانثدلا تحض نمو 5

 ا.صغد هطمواصصيلما نكي 5-5 ةدوددئراوذلادسالا نكت نمو

 امسكما كلوا امامنا ,١ للماك ردا دعب ىلاا تسلو

 يل كدتوةلودلا فدع دمىف هلوق ةدمصقل هذه نءىدعتن و

 ان ةلادء.قس'تابق أ ذاريدأو #2 اليةمدعملابرقّدسناثءم أ

2 

 ادن



 .ا/

 محرت كلودع نمكبايشمحراو « ةعمدو دع نمنع دال

 هدهد لاقام مظعا امو

 منافس « ىذالا نءعسفرلا فرمشل السيال

 ملظرال "للف ةسفعاذ « دحتناف سوفناا مشن ءملظلاو
 مهفيال ن مباطخو لهجنع * ىوعربال نمل ذعةءاملا نمو

 م--ةرالادو نمه:هذواو » ةدومل -.ءاذلا فرهظي لذلاو

 ملوي ورضدامهقاددأا نمو 3 هسعفتك لايام ةواد_علانمو

 معامجاءالادلتنملاعفو * ةفركماركلادلت نملاعفا

 هلوقو
 قاقلا ن ملاح ىلعرق:سنال *< ةطقاسع رلابهعةشررك

 طرملا نا ال !ةرثك ىفامبلثم: تاس أ نمهلوق ا

 امال !كيداءاممذثلو ه« ىلاوملا لدم: للتلو

 اماةااهركرف اسم ضراب «تلاؤن اذاثومغلا نكلاو
 امالااركءادو ىلةريغا#هملا ىد يام بدحأ اراصو

 لاقو

 قالمالا فعركلا مت ردق *« عمق ئللاديف ىغلاو
 ١ ةدمصق نملافو

 هعالبال رمناسنالا بوصمسل و ف هلهأ ري-غىوهلابانزتي دس و

 انا لع ص فوقو « اهبفقأ لن !لالطالا الب تدلي

 هللا ءانأ امري _غىتلءالو ه هتيأراهارفويعتي رغتسا امو
 هلوقو

 ماسجالااهدارمىفتيهت « اراكسوفناا تناكاذاو

 ش ةدم_صقنملاقو
 لوسولا هي رمتام نوهأف * اراملاضوخ ىتفلاداتءا اذا

 هلوقو
 لاسنم ءاششغيف ىداؤف « ىت--ءازرالابرهدلا ىنامر
 لاصنلا لعلاص:!ترممكت * مام, سىقباصا اذاترمصف

 هلوقو
 لقانلا ىبععامطلا يبأتو « مكنامنبلقلا نمدارب

 لئازلا د ىلعتبكب « مكحكبأ م ملزوو
 هلوقو

 لعبلا ىذا الاانا ةواج لهو « ”هلعتالا بو. اداول اله

 للهجن ء تلقامتاق ىببس<ت الف « مصل | يلعن تبا ٠١ اوم تةذدقو
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 خص رمالا ة٠هدخ ىنانأ
 ال ةقر امرشا نا نب

 ةغضم -او اهغما

 اهيوطاتانبو اهزيجاال

 فالخا عضتدا الو 5 رغىلع

 اهرد

 ضار ىنعواطذ ىسة:الذ

 ضف نطو ىممهالو
 تنعلا له انانوص هر أن أق دو

 لذعلا ظاشاه_ثحأو

 ىوطا ا

 امددمالاار ارفكفاسم

 امربةمالارادة.ثءأطاالو
 هدي طسسب نك تاو
 همدقل-ةئبوا ادصتسم

 ريمالا ناكناف ا

 ءءاشب هللا لاطا نا

 وا حاط هف ةرط حر مسد

 ١ ارظنهسار فلا دعملف ءاط

 ةريشعلا ضرا نمر فلا اف
 «انقاس

 عمن كانرقي اككاوكلا
 تروا فد ا

 نساحملا كلئىلا قولا
 العنيد :2ابل اريطا

 الد نب واحر رهزعجراو



 7 هنأ بسم تضقنالاة-مرح

 ابوذين ا عزشت نحذف فرو 5 هيد نم عزفت د ءالافاسق

 0 ىثو ه2 ١ ةوكحلا| وعدا هنااو د 1 رةدمصق نملاقو
 در هتقادص نءامهلاو دع * ىرنأرحلا ىلءاندلادكن ندر

 ةدمدق ن ملافو تعحارئالا ةنمتةءاضثالو

 8 ةقصلا لزت لو هلم

 ماظعالا ل اوراصؤح

 مامقلا صدق داعو ةرطق

 ه-سا2# تاخدو ةردص

 ةيدتكءادوالا نم اودو

 ادابوزابدرق:لاكلذراصو
 اداصتخا مال-ءلاكلذو

 ةرامعلاو ءامعازازتهالاو

 لها هتبناعنيدو ةراشا
 رك هياوعا

 هياحاوجراهتلأسو 3 اوح
 ١ تددزا اف تّوكساانباحا

 ءرحجال ءاذل هلع ءالولالا
 دهعلا هو ضب اموملاىفا

 ليوط دولاةجح مذاو
 مكحعسفر لوقا! ناسا
 انالذتلج دقو رذ_ءلاا

 ماا فامتامةلاسرلا نم
 لاطا سدرل اريمالاو هنع

 ءاغدصالاب م هءاّقي هنا

 . "07 سلا 2777 7127:70:12 ل6 335177 *ج

 هّلاءاشت ا اًمذوم هدروبال

 | لحوزع

 تت م
 ظ «(اًضياهءلا هوز و
 كل ف و عراك

 اناهمكدعب زيزع لك مودلاف * ىرصن ىلع ىمدنمؤفشا 1

 اناخ السي نأ تئئاذا تاق# ىتعشلاوه'الا ىلع تمدقاذا
 اناوهاواسقص هتاعاالو « ىنرت ديعوسلا نم دصستودبأ
 ناك قيحْريزه سفنا!نا * قطوفر ىلهأ تنك اذكهر
 انارمسح تافام ىلع تدب االو * اعرمط تءدلام ىلا بئرشاال

 ان المرهدلا"ىلاتلجولو « هب دملا ىريغامم ريباالو

 مقارالا فود ىفاهنمىاعسمر ٠ اهموحن ىال_طايث دال لاف
 ماظالا قرطللا فت هسا اذا هنو :لهطلا لمهّسد نا لقا ند

 م --ارربغ هةمس ىؤر ساذلابو 001 امي ىف رعم مايال فرع ن هو

 متاهلا ىف ةدو د_عم اهثكماو همهبامهيشدسالا ىراقتحاالوأو

 مداقتملا ىرسع ىف هكرئ ىلع * ىدماد-ُب قبال ىرورسداكو

 ةدمصق نم لاهو

 بحاص ثيخأرهدلاو مك.ةقراثا « مكقارذ تد ودول ىلا ب دحأو

 بئاممانيبو ىنامدعباا نم « ىبحانيبف قسامتلابأ
 بضاوقااوامنودىلاوءاا عوقو « ةسحاحماراذا لش ىلعتومي

 بهاذلش ٠ هشع قاو لوب *« اهليلق  ثمءرلاةارحريئاحس

 لاق: بئاعقلاب هصلذق فى اهنكورهاط عدم ىلا صلختر

 بهاولادروهظىءروك ت ثاف « رهاط فكن ءناكى محر ناك

 هلوقالاثماتراسىت'اهناس نمو ىنتملاالا هاو ادوهظىف ةروكتدثالوةدام||

 موحنلا نوداع عشت الف « مو ص فرش ترصاعادا

 مي-ظعرضاىفتوملا ماك » .ريقح م! ىفوملا عهذ

 ميلا ىف ةعاصشلا لثمالو + ىغتءرملا ىف ةعاصم لكو
 ميةسلا مهفلا نم ا ام كالوق بئاع سكر
 موهفااو م ارمااردق ىلع « هنمعام# الاذخ ا: نك-او

 ةدمصق نملاقو

 مدسسسللا

 منمءاقشلا ىفةلاهملا ارخآو « هلقع معلا ىفقشيلةءلاوذ



 ه١١6

 تملا رايءارعشلاةفادعو « مهبةعقاوءاهفلادباكمو

 هنفن ذا مبوهووسهأا ىفهلوق شن و
 ريسم نعرتف تاض نكلو هه انوش ىيستأ سها تاكولف

 هلوقو

 نسرىلا سأرالي راحلارقف « بدأىلالالي لوهط ارق
 نشلا بكرملادخ مزءءلا نيلو »* ةلزان لكى دةعربصا!نّوهدق

 نةكلااةدوحاتيقدقورتلهو ه هنري نس اعضم نءدكنال
 هلوقتاسانءلافو

 * اناعام ىندزت تهد الف « اي تعئصام ليقىلامللا تفرع

 ىملظعلا تناكىتا ىرغصلاثراصدةف» ىونلا ىظعتساتوملا ل سقتنكو

 انظلا لقت ةدد4م تح الو « ىنزعتال ةعاسيب تريعالف
 ١ اًضداهلوقو

 لئاقاالستّةلاوبلاطملا نه *« هفرط ةمنملا ل ث-اىذلااناو
 لئاوأ نهل تناكحأم ادبأ 30 رخاوأ دوءاللف ذاو منا

 ل_ار يدس اهدورت لبمق 35 اه اكرهةنواوهلل 0

 لءاكحرورسالو بوبا « صلاخ ذيذلا فخ نامزلا عج
 ل_ضاف ىفاىل ةداهشلا ىبيف « صقاننم ىتمدمكتتا اذاو

 حدملا فنوكيام غاب أ ىهو ةدمصق نم لافو
 اهتالاه نمراق الا رخال 5 هنل'لحم ند كلاوز ا..ءا

 ةدمصق نملاهو

 صأاوه ف: ىفوالا تةءثامو « ىمالس مون لك ىمع.مشاو

 رعام هرادناراح قرتفذ « انبل.قاهعسو دخان سفئلارذ

 ردفلا نسف ىذلافرقذ ةقامم « هلامعج ف تاعاساا ذب نمو
 رخل اريظلارغص ان. ةتاااإف « هناقال.ةراخالار يت سأو

 ربك هيربغصىأ ص نمنوهاو « ارظنم ن سار ضلا تبأو فاو
 اهنم عيدا نمىبحتيد

 رهشة سف ن تلق ىكرب «تأ: نكلو * هلكرعشلا اذ تلقىد_واناامو

 ةداممص ن نءلاقو

 انوُسمىداسح اظل: ىلاظ « رابمنم لوطأب كلامو
 اييصتاسيف ىىمم-هأ ىرا * ةامس. نءصقنا/توءالو

 اسقناهل تاك ]تدسس اول #2 6 دهلاب اون تفرع

 اهنملاقام فرظأ مو

 اييدملاغلب نملكى عسي « ايش سيلوبابشلا يو
 ع 0

 ل

 ا

 مويذ ا
 ةصص تد- لأم مث هر 9 ا

 ن سو هد اعداو ه 5-05

 هد نم هلأمشهو

 ىكفطظا تدديف 48د م

 هعدلاء ا ه-ءاع ان

 بنذلا ةرار فىفانا اذان

 فرعت تءلو تقعلا ةراثمو

 هبرضح ةرسشعأ !فروطعت ى ١

 5 فلانم ضورئموا

رلا ف تعاوو م ةدقر
 ةزاي

 الا تنك ل_هو هةاوضا

 عساش عزت ءهاد_ه ا١ائءض

 ءاددك عساو لماهاداو

 ىأرءادهو لقناولذذ
 ىفالا قلي مث لضناو |

 0 هل-د لاكملآ |

 م..ظأي لو هلبحميبالا

 ا .ه هرعش

 تدازالو ةناهم تندالا



 اللا مركلا اذهي
 ميكسلا قلفتاو ل

0 2 

 م

طا ,ز هذه
يهقالا

لاءاَة
 ريعا
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 | وفعو تولاةيدد ههمشلا
 ءأإ ةهيدملا

 ضفو ةعاسلا
 ةقبا نويجح مقلا ةقراسمو 4

 ةدلا تا

 كلا
0-0 5 

 1 هل خر
 6 هد ردهذنت لو

 ! 50 هبا كا

 ١ ثوحر

 0 2ندعراو ن-س»حاو ف هنأ

 قاوم ةءلعفو ةولا

 هللا
 «(اضي أها اهلو) +

 أ امال -عىلءءل شرح مالا

 . رع 2 نغم !دعدآم ن

 | ءاشنا قف

0 

 لثولاةفءهفمك.فكتتناو ٠ هك رترحلا لي كمادقا مبف

 لودخاو راصن الاىلاهمف حام « الوهيلع ىدالذعاتقلا كلم

 لقسم ريغلظا 5201 لآ هذ »* اهلءاةبالر ادب ءايقمأ| وح رت

 لالا نمئاعتم تمصلا| ىّتف تعدا « اعاطمرارسأ الا ىلع ايماانو

 اهاوا يلا هند .دقىفىنتملا ب.طلاوبأ امزووةدمصقل اذه ىر#قراسنكوأ |

 لبالاو كح لق هايلفاعد ه لاطىوس ىادل امو مد باجحا

 لكم اداب قاتشكءاةالان هما 1 ىلع فانك ةيامد ص امو

 لابلا نموا قيرغلاانا ه هيتارأام لرد افاردقلاو

 ل_سعالو باصىلع تلص-اأ م اهتذلو ىابأة 3ث تقذ 01

 0 -* هب تعم أمس عدوهارتامذخ

 ماهذالا قباوسرخاتو لحزو سلا ىفا بال ىتلاةياغل ىلا نيلسفلا نيذه نسا ىلارظنا

 هلوقاهتموةياغا | ىلا اممم قداس ١| ةقرعم

 لف الئافان است دس وناو 5 ةعساذلوتاا ناكمت دو دقو

 لساعلاب ماسحالا تح اعرف « ه قاوعدو#© كدنع لعا

 لكلا نيةسعلا ىف لمكتلا نم 0 « هزاححنال لح كا نال

 لطهلا ضراعلاقيرطتس نمو « مرك نعساناا مالك كانئامو

 ردش ند هداواما ف ككتاو ىتتل بطلا فلآ لاش 1 نءقوذبال-امان* عجبأ نأ ىلنعدقو 1

 عئاقولا ىف اهودروأ اذا اشنالا لهالذ دعاهريسننا د دقلا ناف عرب الا ىل نبا » هرك ذاك ماعلا ٍ

 هلوق كلذ نخاوعاونأ فالدخا ىلعامب قمل ىلا .

 لدحلا هقارفىف ىنمعتل « هيناجتركنقيد_صاذا
 لدياهتخانمدالب فو ه برطمنقفاانا ةعسىف

 الاَمّتنا همساصهنع نقد #* ردوارسق ىدذع علاَدْسا

 الالرلاءاملا هنأ ايص دخت ضد سم "يم مذا ذك د نمو

 مالا هدمه أ شدعبر 5 سعب ىل_ءاذلا طمغل نه"لذ

 ماشالا اهيلائجال ةد ه راد: ةاريغيقأ ل- كح

 ماليا ثيم حردملام * هيلعتاوهلا لهي نمينم

 مادقالا كعب املذأ 5 نكملو سؤرلا انئاضعاريش

 هلوقو

 الود لاجرلا لك الو اهف « اًذفانىلاملابلطن م لكام
 الءاخرارفل ذم ا ىذلا ظءو « "ل ةءارا اذختاىذلافلت

 هلوقو

 0-0 دناكم
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 | لوقو ملكت لامر ابا. وهو نةؤمرا ثلا لسو هيلعدقاىل داوقو بأ نم عمترملا سو هيلع

 سو هبلعدقلا لص هلوقو ةما.قا|موناميسو هللا دع نوكبالنيهجولاوذ مو هءاع هللا ىلص

 هتلثمأ نمو با..أ | اذه نم مريثك ىلع ىركسعلا دجأ ىلا باك ىو -ادقو قطنملابلكومءاليلا

 رهز لوقرعشلا ىف
 لختلا اهتيانمىفالاسرغتو .٠ ةصشوالا ىطلنا تمني لدو

 ةغبانلا لوق لثمو
 بذهملالاحرلا ى!ثءش ىلع « هلتالاخا قت سءتساو

 راشبلوق هلدمو
 هشاحو هر ”بندفراةم « هنأف كاخأل صوأ ادحاو سءف

 هدعن اقام ىل-اامو

 هب هر اشموةصت ساناا ىأو تنم ءاغ * ىذقلا ىلءارارهب رشن0تنأاذا

 ماغى أ لوقو
 عابطلا مركنمكمفامىلع 095 اهدزت)ك -::تروصولف

 ةوقكو
 لّوالاب ييءللالا ب لاام ىوواا نمتئش ثء> كداوفىل د:

 هرعش نم ماس ىلا لاشمأ حب رختسا هئاريس .هكلارب رتب ىمملا هباّكف عممصالا ىباْنِ نارك ذو

 ىبتملا بطلا يف ,ل اثم أ بءوت-اوا نيو ةءبرأو تو ةناماثو افصن نيهست اهدسوف

 برطأ ! نأ لادم نمحج رخأ هنكلو تءةئامعيراوافصتنيعبسو هالو فصاةثام اهدجوف

 ىلعتادابزب لاثمالا نميز علا باتكلا ف عقواع عسب .هبارد_دوماق نأ ل اثمان مهدلوام|[

 لام ماينآر هال اقْعأ و قل نأ دعي سان ى آل اثماو ةساجلاو ةمنسا راع الا لاثمأ ىهو كلذ

 لال مراسامموه لاثمالا باك قدم ءاعلا لاثمان عسجلا محو ةمنسلا مالسالانيواود

 هلوقمهعلا ةممالف قارغطلا

 لكلا“ اىرغ و يلاعملان عام ه.ساص مع ىثن ةمال سلا بح

 لل اةراداموب سهلا حرتا ٠ ىنم غول ىوأملا فرشف نأول

 لمالا ةممسكالوأ شهلا قيضاام © اههقرالامآ الان سفنلا للعأ

 ل5 طب ىديىفالا لح_هنسداو م روك ى هناا لصتلا ةداعو

 لفسااوداعوالا ةلودئرا ىقح» ه ىءزود_::نارثوا ت :5 ام

 ل الاء _صسف ىققر].ةنم 5 اودردهنار ةأىرما ءازحازه :

 ل>زنعسءلاطاطغانةوساىله بعالففردنم ىفنال-ءناو
 لما ن ءىغيامرهدلا ثداحيف 95 ردخالو لاك غاسوأري_صاق

 لخدىلءمهضاو سانلار ذا « هيتقثو نمىفدأ لودعىدعا
 لجر ىلءاندلا ىف وعيال نم 5 اهد_-اوواثدلا لل _برااو

 لوالاكءانأىف كوفص تقفنا م ردك هءاكش ع رؤس ادراواب
 اااا#ا## لا

 ودعرهدلاامغا

 يصف ىجصانأو

 .ءولابرهدلا ناساو

 مصق همع او ط

 قام مالا مالا
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 2 رست ال ال

 دن مهيمام عاض

 عييوهوانسف»
 املا س اكللا مالغأ

 حبب م سانلان م س
 جمق زا اءلذلاماةفاعونقو

 انبآب رهدانانأ
 بطسو قس لد

 قاوقلاراكبابو
 مل« فنك ىلءال ١

 وحلاو لاك.م ىئاب
 حبب م ىالئءلد

 كالا ا افش
 يسفل مكمف لطف

 تملا ائسردق ىلعو

 جيدملا تأ حود
 رالافرسشاا كامهذ

 حومطلافرطلاو عف

 اطلاقلا1 تاو ىدنااو

 لا ضيغم مكلام

 مدت ضرع اوءامس ١



 اقوا هاا ل
 بكا ءاتامخامف مولا ضفو موتكملاراهظاالاىلاذ «هايق رشننمافوخ

 ا نامزالا ىدمهتلا امها ني-ةئاخلاتأ المامناقاف الا فرتعا ىتلا امسمتماماب ىدنقاو 1 لجل عفر نزلا ربعإلا : نحاس !!نيداوللا فاش ىرج هنكلو بةءو هيءابسام ىلع لكم اهلا مالا ذا هات ضفايو 0
 رعشاان م لاهف هعبطء اف |با دج عّتماو نامالاو فوهلا موب ىئامالاةباغام_وغلبو لضفلا' اطغاو_ياع غ.مسأو 0 0

 ىرئاممظنلا نمو ىرّعبأم

 | كافرعنس كلاي هذا

 1 ني_عجأ انهدهلأو بادصالا س منهن ط_سونا اوخالانيسعأ هب وأو بايحالا اهتشنم||

 نيدلا ىصؤيسشلاتيو همركو هذع و نع فدك عازر مانيلع ىنتاميذحت ا

 دا

 مهمآ ىذأن نمانالك تب راسف # ىلك هعننودتلاحةدنملات ل 8 حواب داكد قرجف-
 .دازامو ماصسنالاو ةلووسا اوٌةقرلا ىلع ما هناف بالا اذه قرط ةرماثنلا اذا حس سانلوفو

 عل نط هزواش اعف ماسلا ا ناعتم (قااتنلت هت شالا انس | | وبصىارلا ىذإو ٍ

 ْ هلوّقب هما م !ن-»ىلك همن نود تاح ةمنملا ت تباع ةذاعل لاقامليدلا م : - لا
 نيدلازعويشلا تو لذاعلانييوهتنامهمرمالاراصو «مهتلا ىذان ءانالكعيرتسن : ىإ] ةرجوهللاةيلح

 لذاعلااهيف بطاخي هتيعيدبف || ىلامالاو اهينةماو
 مدهاابماهبالا ىردوجولات ا ه ىلعباصالا.اريشمىعتأ تدهبا حوفي فرعاهل

 ىلا «ثهللا هجر نيدلازعزيشلا ناف رصا لن هيلع دشمزو عب اصالاعبلادايانه ماه الاازهوأ|  امساماالافنا
 نيب عمجب هنأف ةمعي ذنمظن 3 نءهريغل قذ" االو هريظأ تدب ه2 همم .عيدب مظأىف4ق فلو ةياغلا ىلا هيفداجأ حوش فو ابار

 ماهبالا عون ةيوسنإ لاو! ن_سحأ ىف ةزرابلاةيروتلاو رب ودتلاو ماصمشالاو ةلوهسا | مسج كنرغيال
 ىفناممعل اهظا او لالطارصسلا !ذ مب ولتلا فطعفف غلابهناىرمعأو دوطئااوهىذلا|| حودرو سطاقداد

 ىيعيديسو عونلا اذهوهتمسيدب " الاىلا نف امنا

 ىملا ىف مب م نم ل هذ ىلءأ #2 احدو ىل اعل ذءماهبادازو حورثو و دخن لاح

 لصع مل نكلو امها حاصلا كارم اناف لذاعل نيبو لءللاممهبنيرانه ماهبالانأفأ] 4-0 رفثرمعلا اذهب و
 امهنمدو هةملاوهنءمل هبال ومهم مام خب مالا نيب طرمشلا عق راك رخ الا نءامددد-ال زيقلا حب دحورلااذهو 5

 هنعىروملادعبلاسعملاةيروتلا نمدارملاذاةي رولا ماهبال نيب قرفل اوه اذهوأ' لا ميصص تأهب

 برقا | حبي رطتنأد ا مسدس

 (لثاالاسرارك ذ) ْ ليام لثمأ امنةساف
 (ملظلا ىف صقرلا اواخ هلئاتلقو 5 مهروعثاوّحراذا تلثغمو) ْ | عيذلاكيدلاهطقم

 : ةرابعوهو نيدلا ىص خيش ارب_غهتيعيدب ف همظن لو عيدملا قف. .طاع ون لكلا لاسرا 1 .معل اف برضين الق

 نسل كل ذريغوأ تعنوا ةمكح نء لكلا ىرجن ىرجت اجت ضعي فرعاشلا أيت نع جتسلاحدقلا ارد
 ةدماجا مست لامها ىرتو ىلاعت هلوقوةفشاك هللا نو دنماهأ س دل ىلاعت هلوقك هبل مقل : اوكس اندلا ماه

 نس نمو هللا ةْغم_كولا هت لوقو د لك ن ةقأىذلا هللا عذص ب باسر رز ضد | مجسنالانءقوو

 كاذنمءاجايو اهلفتأسأن او مكسفنال عن دأ ماسحأنا ىلاعت لوقو ةغبسص هللا ن
 هللا ىلص هلوةونيت هر نمنمؤملاغدابال سو هيلعهتلا لصلوق ةسفب رمذلا 0 لثملالاسا

 ا ار كانا تا رار ار رز وتدل



 ةفي رشااتاهدصلا ضايرفح رس نم دله و هزيئاح بدأالا بئاأ ىهىتلا هت رق
 هّللال-ذذ ا مه اَر_ةاا ىلع كل ذد هد ف:داا حلاو هتان اروثو نم هسملاةهقو اع

 اهشلو موزيو ضرا.ملا منع ضرءدىبا!ةري سلا هله ترطت ف. طلاب بكف سناكم نبا

 ءل-.قث ءبعب ضممدق هلد_-وذ ضرافوىلاعملاءاوس نم كل الا ضاي رف

 ناطاسأا !انالو ءركذباهةرش ذازجاعلارذ  عيوز#هعل مام ءىفءاغلبلا فقوأو ماقو مالكلا

 ل طتاذ لخضةنئاد_هطوسملا4د- عا معو د ه رمشلا 1 ماقملا اذ_هىف

 دو»-وو شال هر شامو 0 اومو دوفولا اغمو رجلا راو هر هازرلا هبمانأ ل_عجو فدرو

 لجام مدع ند ريخ لقام نأ ىسح ل اج الا ىلع مظعملا هباننس عفرو موده | ىلع هناطاس دعاوقتدنو دوأاو

 نءرخ سبأ ىف لالقو هباوث أس لتو سامالاو ريدااهلل دار ءو-ةلود' رعاو مولا ى وطاخع تاةطامم هما 2

 لءلاده-و بغا قريشك لسقمالالوهلا ىعت كلانه ساطالاب كال_ذالا كالت. نم ع-ءفرلا هل صو ضرالاىف

 راجو لغارذعن را اًذهريص.فامغنملك لءاضدبو همام بوصءا دهسا ايرثلا فكد-:عو همادل 0

 خوكو سل سرف نءريخو» دبع قعفوب اع أ ىذا دامعلا باهر 21و هال ةءاساد هو هيسد رق لعل

 قرصق ن مريخ نارعلاىف رابدلزازذ هنا ىذا سه ىف ىج بو اًضرذو ”هلهانهقوة< ماق هنانيدلا د -مْشىيح دائعلا

 تدنمريخ تيزو مهزلا || قطا ىت> ماعلا ناساهرك.شيدشناو لوبقملال-عباو هللا فءاذ اضراوءام» رافكلا

 فكلاف روفدءليق دقو
 نالووللا فى ركنمربخ

 نكد ناو ةلاد ة_مملف

 زخ نكن وأ ءاق ردص

 لطفلباو بصيملوأ لفل
 دوملاهباغدوجوملا لذيو
 دوه ارخآ ةمجلا ضعبو

 ل اوقبو

 اهاضراوايلعلا ىوح مشيدا فكسدب ملا كلملا كلاملاد.سلا
 اهاضمأ برسل ىف هاضت[نا *» ايظ ضب ايئدلاو نيدلا د. رمعبوو

 | نم ل_ةلا س >5 اهيشنملاوس ب_سح املعةءاكلل مهلا تذهنة داو اهيفرظنلا ترك غ

 هرابعضيرتئلا اذهىف دم نمت سا لاقو هسأفن اهرب ريص نمدع_دو هسار ليلا

 مومتلااغ كفل |وعقأ امها ىدلا هلكني-:م نءل_برلا اذ_ههءاحام فصوىف ضوئالو

 امن امظااهء_بكْئشب قءقرلانمنلأو اهو +_اطرق ضرأ ىف هلق عفرت دقاف هراخ
 هنزاوولؤ امرواهب فذقا.ثتك.فافو> تمروف عئافولا ارك ديب ولقاافبءرلا فذقو

 الحوأ هندي نتن ءارثاطّرفا هل كىلا نبا ىجىلءماحوأ هيلع ةةمةلا ىف لما ىطاربقاا

 قرحالا اوشا عمدت كوأوأ لا يقال كماع لل هلت فالس النا ىلع

 ريسصتلا ىراجوأ ما أ بع .طب ذليل فاعا سلا نب ارم هاعوأ ىكدهنتم نس سالو هءاق

 بيبر غ هنأ سانلا ل«لهر اان ماسة نأ نامزإ مد-ةتوأ ماهلا ب رمسىف هرداش لال تاجا

 ىرو 17 ,دسأ او ةعداسف رهظال حاج ناوأ تدم كرك طاذه عبد _.ااءانع هللاقو

 ترهت-ثاناو قدحأو تزل صقل رجا و كر فتكا | ىف هلاقام .هم2

 ماقأوأ ههنك ىلعهىقاللوةاان هابي رسغلا فاك ول هناق بدالابر رس شي نأ مسمائاضف

 نس نيل ىد_صتولو ع ىو ىلع بهذو هيءاجا عرذ#هل مان عبقن ءراذتعالا

 هت ضونأ قا نع بري نمل طاءانجاسوأ ندشو كلذ نم سور.#املا ال_ءاس؟ نازل
 لوةعهرو هن نءزمتتو ماهفالا هكءاردان ءسدقنام ىلعهرد_ ةأنم ناهسف ندد رقساو

 3 صألاوزد "ىطهلأسو ه2 اضف ضرع نم ةمّئخ هياكل نعملقلا هافعتسا دتاو مانالا

 ميشهلا ىعر مادي نمو

 قمم الممد نسا نمو
 ريمالاو مهن ءامد ل نهو

 ىلا هءءفصىفاوق نمر طامال

 اهتارغادعبو اهظافلأ كر

 اهرد_-دوفو ىلا نكلاو

 اهثفك لوو اهرهم لّقثو

 ناحرج ةمصق تقر افذنمىفاف

 ثاسا 2 ةتع تئطوو
 الو ىذأىلا الا !َمفدْرام

 قرعىلع ىزهىوساّم-وز

 قرورضو نغاناطءاف

 ثاكناو نمزلا ءانبأ ىلا
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 دوهيلانهللا لءئرأم
 د وغالو داعبال أو

 ءاصعذ ا نوعرثبالو
 دودشلابرعشا لعام

 يبأ شل ىلا اضبأ هاو) «

 » (ىلاك- ار فج
 عس.فر سئرلا لضاففاا اريمالا
 لا لعل ةههأا طامم

 لذذلا لاجم سف ةمدخلا

 بءط دول

 دوعلا مم

 ايرثلا تمظنولو
 اديرقزيي رعشلاو

 ان رمذ ضرالا ماكو

 اضررعىوذر بعدو

 ادّفردلل تقصو

 اضن ءاوهللوأ

 هياع تول-وللب
 اذ بئاوالادوس

 ايرثلاتيعداوا

 اذمضس ه.جلال

 ءاهلدبعرمااو
 اضيفمءاطعلا داع

 روصَلا ةمدىفالا 01

 و

 رمداف حدملافةلالا دعاه

 كلو حرمشلا نعال الا
 كلس ىلا جيم هان :ثاالوقا

 كالماع هدول - 'ىمسلاو

 هال :- ص غنكتلن او و

 انأاوف.كف مصقتلا تع

 اذا ةريسا|( قدام ريسلاو بكل! لاشي ١ رمل ا متاذص لعحو ريسغلاأ ن نمىلاعت

 ساناري كوه ال.ةثأمعز رخل ءاهشنقو قع اذامو 2 كل 1 اردقولوقا

 هبةسسياتملا هايدالا مورتو لع هناك ةادهلا هيمتا سا ةعاللا نه لزم

 تاماسةملا ىلاهن نحل هارذو هماوثو هع مد ردالا ىفهل مالا: دش نم 2 نوسأةمف

 نسالو مهلا كلي رود_دااح رثوالا هم ب.كرتب مهام هم ٠ اسةيرك هز الو ةقثارلا

 ةدببكا فونامغرب رهظاامااط مامءارع-لا تو. ىلءامنممتوالا ةراغ هركحصع) سراف

 بئارغ ل_ةءو هلهس+ اعتصم اهنكل هريغ ىلع اد الاتمعصو هل_ذف سااجلا ىف

 هل-ةلركشإالو بئاعقلا نمهعد _تاامع ىلللا شيعزدك هل_ةءعدب!امهللذداوساع هتك
 نوكي اذكهو رةمركمودو لاح ىذلا هرك.ةداو ةعارباا نادممىف وةك او ىدلا ريدك |[

 ماس نباو ركنا ديعس نباو اا ريثالا نبا ا هارول ظاسفلاب هضخرات ىفَقا ىئتكملا

 تاقثوداشام تمد- 0 ىتااة.هادلابا عمرا ىزانإلاوا ىلورو سعف ةعراشل ابا متم ب ع

 هرك_ساك-ههأ باو ,'نياوأ هرظُم هم بيصال ل ةمنزا هحولاطشخبتكو 0 اع

 ه1 علل لماترلو 4 رالوانزو هلماقت امل ىلا حبارلا هيد أن زاوول بدا.ءاجو

 مظاعتملا ىورلا نبا هب سقولو ههطمأام يدها ناس لافالا قوذلابه)ةءّرمامىذل اها

 مظانلادكنال

 ناداادهءوُم هتاوؤ> ٠ ىمثام تداب ىااولو

 ىنالتب نءاورظناواولاهت ٠ نكلاوقلا أم ”ىلءناها
 ىلامذلا ىطقاا بنسحاصدت ارا فاك ولو اوحد_كيهدرب نمداءاروذاك حدام هيهم-ثنولو

 الامخال اهتدازامل بدالا ف«متازعا نإ كيد ضرعتولو اريصاسلع غرفأ انئيدلاَعا
 سوداق نبا مسسأولو ىلا تاعءام ىلاسالاو سوقا ىلا هم مدل و دن ادوطسىأرلو

 هناعمد._صتىلا ىراغعزلا حرمستوأو بالودلاقرودينا همدس» هلام هدأ ل: اراذن

 انو لاما نتن هداعقادا تواو بالكلا باندا هماعتعطقأ ةدراثلا

 قام نبا هيضروعولو قوبنيانملءواريخ بدال !لق:ىذلا اذه لاقل ساونوبا ءآرولو
 ىوس باص نمانرمهعأ سد اما سلا قوذلا لا ةاىباصلا ركذوا برا اًةتمملا هتك رق ىلعلاطا

 دو هنالو مهولا ىف ريظت لمتامهن الع لايئادنبا ريكا هبادآ ةلرداولو بردالا اذو

 ىراسنالا تدان نينا .-لافا6صالاناك اذاو لاما ىف اهاثم

 اتصناواسكن اةيربلا ىلع ه هضرعيءرملال ةءرع شا اامغاو

 قجاامو هاوقاو هد رغلا ىلا لمت ىلعهر دقأامو هافوأو رعاشلا اذهل ةءرفوااغ
 ةرران هدلالق نيمرو ست هاو تاه اطاعر ىلإ ةءابسملا ذهن مهتانرق لع هسا نم
 انءدبد'الا لاق هدنع ىتسلارك ذاذ ا اساندبكرمكو انولساءامشالا برغا حب راحلا ىف

 ىوقتلار 1 .رضد رمال هنم لخداانان ى كرا ت كر ارولقمسانملا همك نم

 جنو اجت هانا
 ةهااند_ه 22 ظفح هل هلصل صاع داسفو هضضوب ما مبال هللا ٠ ءاقيا

 اممم ترأر كثي تيد هاو هراث ا تن نها حد-اىلا را
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 |نءبرعادقأ. مطب رطمتدبوت ه.طهاتل ا ةريسلا هده نمبدالادعاوق ىلع ثتكدقو

 البدالا ءلوا يفي ولو هسدالا تكنلا لهال تكنتاا

 نعةرصاهت 1 الاةلوطم ةري_ا متراجالو اسمئاطاض تَدقمالا نداينلب وقاما مناف

 الو اهفاخ تب كصوت رخأتالا اهعمةمدةلازعب داوثلا ترك ذالو امناد ءمىف ىرالا

 ضيراةّدلال_هاغلاالو اهفنخسسافهصصقىلارظاواهىها هلعلثالا

 ه:«ءتفوتسافبدالا لهأ ةمذىف فصول اذ_هاهل قكساو ا.منودتناكوالا مهضيراقتىف

 يدك! هسفصاو ا هداج لاسار ضاق ع راتلا اذ_هىلا ىدفدهلارظنولف اعود

 نياهرمداعوا هد_:ءاديازتءهصقن ىأرل ريشك نبا هرئاكو١ هدعامو هذ ران ىلعددعا

 ءومو ىهذلاهفوا درر يس ينعاد ىعادفلابا ارشح زاما/لاقا ناكلخ

 هبناحن م مذهف كِي_تابرهظت بهذا !ةدالخن ا لءو هعم لطم أم اذ ه هلل مشا هزه راش

 نا ماذملا ف هارلفارهولا هل وا ةعدي هنا لعو «هدديىرعيدبلا هكر داوأو هعصوو

 لهالك ىلءهرادقةيدب ؤملا ةلودلا ىلا فيل اّتلا اذ_-هبست ة_ءعش هّدعااطم لهب هلملص

 انل قاافىلاغتوهرعشث فس هلودلا بارا هانلةادلجب او مهرظانواف هلوصضرالا
 راعشالا هذه رمأ هصقن سف اناراوهزعوقمتل مات :وناهديازولو هصخر مالكلا قوسف

 ىلا ىشو ةماسقا موتو هسعقاولا ةلزلزلاد_هب هءلعتاتالا هناوندب رعاش اهجازامىيلا

 هل-طقد ىطارعقأ | ىلع اهرنكاو ط.ةلاءامنازوا ماق اد - آو هعراشلا ىلءةمم هرم لا

 لد وطلاهر-#ك نع مدر هد نمالامف هل -ةمىلعةدارزا_ميفنال ىلبحلا جب :ارلا امع ص نو

 ة نبا فةودقو ٌصهان نب او ضهانو ةماع 0 ضراهملك

 ىئاق هنا هفارتعا ىلع ىر د. اارثلا بتحتصرو هفتو همظنةف هدنعنا فرثعم فوقو

 ثاوسراو باسملا اذ_هردالاءااعأت تعفو هفاخءاغلماا تلصىذلاه-ءاماوبدالا

 ايوررهنا! اذه نملاءلال_ه>اذاو ماتلتا نسي ةعارب ىنوضرناف انديماهف نوكي
 ميسا ص تلثماو له ميام فقاولا طرششنا ةعركلا مهمولع نع فاش ريسغو تذقو من

 برشا اذ_هىلعانعمهتلاو لوممِبدعءاهف هل مهقوذ,ىذلا بدالا لواسعم فتحا ا

 هدئافلا هن متو هيلع توكش ١انسعفكزلا مالكلان نءانمعحالو هدراوملاب هدراومولهل

 ىرظن تيئاداك االواناتفقو (هءااراشأانيداا مدي ىذاقل اان دمس كلذ دهبي ل

 امأت اقذ لع ىلع تءاجدق ىل هاذاغ ا اتلالا هن شه كيمو فدل - ها تأ و لدا دا

 ديديؤ ا تافصااب اهءاشتح

 صدتوذ اهرظان

 ىلع د_ءكالق هرمدمةرهاقلا «-ةاودب رخش”تالازالو هرصنزعح و دمحلاةب ريشلا ماسقملا

 هنافص لد د_ءتوهن اذع عبرت ىلءتدياؤو مالسالاة ضن ىعجولدعلا حان ةسيعرلا |

 قعلطو هب رهعلاةريسأا انرك داف 8 رطموقا ىلءعراسو مالقالاو فونسلا ةيسسإا

 كاذؤ هتلف هتعاطْ ل:ىل ااعدو هب رهّدأ|ةءلطأ|ىف تش ةشام ل ةؤر دملاكب ؟ اوكلاءامم

 فذ يخرتلا نوكي فك اناراف فتملا ىداممهنادسعا ىلع ىدانو سوفنلا فقوملا
 ىفظانناالار هاوس مومنلاتسفانو ترادوبولةلا تترسسبقا:ءاهب كبها سئرلا
 هللا اهاهس متهكاووشعلاب «ىسملاتلياقو جحا ونملااءاريلا تامثو ثراغناهحدم

 رعسشلا تائب نم كنلا

 تنداتم انام و
 ىلا فالثخالا نم مان أر

 كلىطاش ل قأ اه ىلا
 بدن ىطاس قساو

 دعو كنم ىلق عشاو ||“
 ثاف رود نعى اء غتسا

 ضورتت امك تا ترشح

 ريسصلا هيلو لح اديلع
 لاقحالا ه.ؤ فاكتو

 ىذت ىلع نشل هن ىضعتو

 ىذأ ىلعرددلا هههىوطنو

 بواقالو اميدأت نو.ءللول ءدنو

 ليشمل 11 كلا هنأت
 مغر انعةيغرلا نم ىضاتعت
 انءاعللادتلا كلذ نمو انف

 ىلاعتلا كلذ نمو انلاللذت

 ىلاغتلا كلذ نمو اصيصنت
 كلدبارهدلا لابامو اصخرت
 نءو اصقنت' ديازكسلا نم

 اص.ة:ناوخالا ىلع يهنأ

 كلذ ن-ع تضدعا نئاو

 انضتعادقل اعودرناهذلا

 ًاناف اعوزن عازنلا اذه نع
 كالمح قلم كاجو كال -رب

 كيرقرثوأال كي راغىل_ء

 تبحأ ولو كب رسدناالو

 تاقلدء-وأن ا
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 نوكي لبءاعقالو حدمهظافلا نءموُةيال نكاوامه ريو ءاعجهلاو عب دااكن وذفاان صمغ

 نومأملاب هني لاصتا لوس ن بن سحلا أنهءارعشلا ضعبنأ ىدامهلاثمو ني مالا اذاص هظفا
 امي كف تاعىلام رح ىلءتيدادقتنأناهملايتكف همرحو ىهاكس الا باناف هأنه نم عم

 لاف لعفتو اك مطعاال لاهو فرتءاف هلوقن ع هلأسو هرمضعتساف كتوم ما همف كدددم لعتال

 لو تح لبقتوربدتو
 قذف ضرعتو دصتو

 نتلئافناروبلو « ن_تللهقلا كرا نك ىلا نك عش
 هكضغلمرلارس اع« ارومم

 نم تنس نكساوت 0 رفظ ىدهلا ماما

 تعم ا هدشانو كلذ نسا هنم نسحتساو رغصا | ىفو أ ةعفرلا ىف نم تنس هلوةيدارأام ممر

 عونلا اذهب ث يعلاريثك عوبط هرعاشرع نمهتلقن لبهللاواللاقف هتركشا ما ىندملا اذه
 هيل اسديثيعلا قب رط ىلع طاسا ل اه ل اةفديز ه-هءاروعا طامخ دذعءامق لصف هنا قفا

 ؤوسهنافز الارصقاف(ىدن
 ةلودو دسف عاممو 1

 تضقنامانأو تضرع
 00 0 0 8 ىذمقافندوعو

 هعم» ن عددا مل_هدالاس ك.ف ناعال كلذ تاعفن ارعاشلاهل لاقفحا قدما اودءابقأ ىردتال لور دانا نلكحو

 رعاشاالاَقذ طامخل | لعفت كءلعتوعدماكا]توعدا

 ءاوسهينمعتمل « ءايقديزىلطاخ
 هاما فاعضا هقدصن لا نكس اذ سكملابو ا ةمتسلا ىواست ةمودصلا نادسا عاف
 نولوةبوارع طامحلانوعسب سانلا باتو هقدح

 ءاوس هءئمع تدل 0 ءايقور عىل طاخ

 اني ز هما ناك طامطنا نأ ميكأارب رحت عملا هباَك ىف عمبصالا ىلانبنيدلا كلن نكماو

 نيرخأت-الق لو اميفرهاظ ع فرلاهجوو برضا او ضورعلا عوذ ره اعرمصم تدبلادروأو
 ىلمءنب نسحلا, اهلا تيما اودي ر طاطا قنهاملا تيبلاريغ ماهبالا اذهىف لدق نم فاسالالو

 ىلا صانرقنب نيدلا ني زخات ىلع تةقواسا ثلاث ا.متزز ءدقوا هدر كن مدقتدقو

 تاقف طامل ديل ءامق نم اميرق هندحوو

 نكي ل ناك دخو

 لزب ناكظ-و

 ةرمادحو سم راض م 0
 ضاغرغثو سفنلا فتق
 عدخقيرو فشرب الذ هزام
 بجبال ل باتو فشخ الف
 حرحنال ةلّمو نرطيال ناو

 اهظافاأ نتن:الةفثو اهظاحلأ
 لمتخغلو مالاولدنمانكل
 الان عذتنأ آو مالعو

 نودقو بنا رغو عفا دب وه بتاعه نيدل اني 3-1 رام تتأامت الإ -غءلد دقو

 نوني هنا ىسع هرب بم 4# 4 هج فرظانمهانااذاف

 ةرظاسنملا لجال ىلصوملانيدل ازرع مشا هاعشتو هتيعي دي ىف ىلا !نيدلا نص ميشلا كلذكو

 قفا ةيعمسمملا هروديتزرباو لاكمال عانقه:عتةدكدقو امتد ىلعمالكماا أبو
 ىةيسالو المر ةنوك:نابهذلاةضارقب ضراملاضي رقتهستتكىناف لالا

 اناوذب رصملا راندلاىلادرو هتاالا كاذامو الك-ٌقيرطا١اذ_هىلعه:مداوالو بيدادملا

 ١ عاقل ضهان ني د-#© نيدلا سم: شل ا دك-اهنا داخ ىديؤملاءاشنالا نب اراوذ ةدنل

 دعيزو هب وعن مه.طاعتم

 همدّشلو قسغلا ىف ءاشعلا

 رصنلاىوذ 0 مافي

 امدتارعشاا كلتا كتانفاو

 هَ اها لع امسأو اصصو

 ةنوم ,رهدلا ام فكمسو امقو
 الما ناطلسلرثنو يلغذ ىلع هلقشص ةرخاستقشص دقو ةنا غانو مشع ةنات ةنس لاوشرهمث ف راع كيلعراكنالا

 يلع دل تحصن أ ىئلأ ف هرخ ىدام ىف بدالا طاع مالا همل از اش هلل نكي لو دب ملا 1
 يك اعل لا عال تلا 0 نسا اهعد_ةنلءقاطب 2 ههوامرظنا امهيفرغاظهلوذ

 هل بةكرال هنا ةظاغملا ناءالابمزتلا اف هما ا هص وتفالوأ ىنءمامدلا نينيدلاردب ىذاقلا انش ةضورعلا ف
 هفطشءاغلبلا تلصىذلا ظي رَقَتاا اذهل تدتكسف هوجو نمةباَكَلا ىةهزاف4 تكاذاالا

 (وهو) عسئاضتب رونريسغ نمناكىذلاهرمشأ عاضفهسقي رزطت وأو عاج نساحهلل هنان

 تنار
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 ةغالما!تذتقاكلذلن اراد اعناص ىلكلا لاء نا ىلع ناهرمأ !مايق دهن ىلكدا !ملاعلا
 اندورك ذناالا عسا ىفلق- #هلل جيتح !ناو نول ة عي موةلةئااثاا ذي الا 0

 اوعطقاف ةقراسااوقراسلاو أرقي اهضثعمءاب ارعانأ ىوربو لالا نمى-هملاب نها

 اذكهمالكلانوكي نا مش املاسةفمب -رروذغءهللاو هللا نمالاكف ام لك اعءازج اهيديأ

 0 :لصافنوكتاذكع مئلاقتيكسر زعهللاوةءارقلاو طاغئراقا١ نا لقف

 اعتةوةك ةسانملا نءحرتعلاهاك امتدسو نآر رقلال ماوف تلمأتاذاو مكحزعاما هنا

 اراهتأ انع و ادوءالدا اء ليد شااز وج الر متالف لاس !اامأورهقتالف متملااماف
 ميئمل

 هذرب ل, مرح اذ لئااارهني ناز و الاكهةيلغو هرهق نع ى-هنبامناو هميدأتو هذ مت ناكل

 نا كيد لوق ىبمتبو اليعجادد
 ماثملا دنع يذم نو 5 قش كةءطاىل وق

 ىسولا دنع دوحهلا دذع عودحمأ دنع داع رلاد:ء

 ماظعلا ىف جأتران 5 قطننق مان | ىسعف

 ندءلاف دوكلاىف عولضلاف داّوفااف

 ماقس نمش ارف ىلع فك الا هباقتد_سج
 نزحنم دوتو نم ع ومدن دامق نم

 ماودن هلال هول لهفت * لع امتحان امأ
 نك دوحو نم عوج رند داعم نم

 ىلآ انيدلا نصتدبو حجراو ىلواىلوال اواي قلي اع تي لك لباقي ةدئااىفاوقلاهذهذ

 ش ىلاعت هللا هجر

 00 وسوء ىلع اصحاك مهبتقل وذ | ىهسح نص تمدع

 نوكتناىق.اي ةمحلارك ذلومد_ااةيفاقا | نوكت نا قمل تيءلارد_صىق تمدعرك ذلف

 ماصسفالاو ةقرلا ةياعؤتيلاو مدنلاة اقل نوكتنا قلي قوثولارك ذاو مةسااةسفاقتلا

 نيدلازع تدو

 مالا تراب ىزط ىناو ىدوع 5 هبمدتاداس للا ىوه ىلقريمخت

 ]| فئاممعلامظاتلو هلاك تيبلاريتت لب مياسا!قوذلا لهال هتك 0 تدبلا اذهريمتامأ

 قدع وناااذهمهيعيدب

 ىعتسن ءتءىلوث او دازو ىلق « اوعزتناو لذعلا عام ىلاوريذع

 مقسلا اميلي لوكا اةدانزو مالا هيوم ا باقل عازتناو مأسلا هيقملي لذ هلا عانت

 ةمفاق بناجالا ن متيسأ !اذه ىلا لخ دي لو لوك ا نم هنرقاانه مة سلا جدقتو

 (ماعالاا
 ) لاح ممم نمل هذ ىلمل 5 اجدو ىلذاع ل ءماهبادانو)

 امهدحأزيع .الزيداض“ هنينعم لامه هامالك ماكسملالوقيتاوهوةدومءان ماجالا

 ماهبالاو ام يف رمالام اهبادسقي لي دعا مزيل هي لصف جهمالك فقأنالورخ الا نع

2 ١ 
 انك

 تفسك تاره_-ثدهنمانا

 هلا تةسسك و قاله

 تريغو هلا تطسمو

 ها همعرم 1 هلاح

 3 اءؤرح ن-هى

 دلهأ افرغاشم 0

 اله لضفلا انأا
 « ذاعذا انف تنغرا

 له دخ فرعشلا ك
 » أءظا اذدح نع تشو

 لبالاد_مفترصو

 * كىرشع باطت ن"الإ
 ل_هخاب ةواذءلل د_

 انءاكتذا كمانأت سس 3

 ساادتو ارزشانظمتو ارز

 كلا قرت_نو 1

 ل سلا

 ك-مالكلزتسمنو ر ظدلا
 نموز كمالل_ى.. سامو كك و ءاو

 اجب كيلا © ةدمناكىتلانمعلا
 مانأ 0 3
 ءاضعالاو لَك داع كَ

 داسحالاو مغ اغن و
 عمنا لد از

 داك الاو 00 هو حاف .-

 ل-ةرثور_طتو 000

 لقس وا . ىل هر د-حولاو

 (ماهبالا)
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 .هسحاضياسومتتيبأا اذ- هناهلوق أ ىذلاو انهمذلاهدصق لج نا ةدهملا لاذلاب اهنالاقو | وأر وظملو سمشلاتباغ

 هدونجيلدللا هريضح قر كب
 هنورفه لع مالطا عاشو

 ساحنانع هانقلعاماذهف
 هتنالاطاد.سااو هاتدأ و

 ق أ هقاءاثناهملعفتي هءاقب
 قلضفلاوأ .”المأامت)
 ىزراولناركب ىأ ةرظانم

 لزعن ءضعب ملا باكو
 ةقسل نس كر الو ند
 هداف لمقسي وهدادو

 (هتطناعهاجأت

 اهترءان ك_هءةرتدرو

 تدد.هو ززعنلا فرط

 تثءجو رو -هغا | دياهمأ |

 ىرظا ظتملو ىدبك

 (ندومنمتباعشو ىديو

 #فةك اسهل كانإع -أ مام

 ملام رمش ءنم تءاطو

 ىدذلا اذهتاقو امضراجأا

 أاراشو هفرط نافجأ اذع عفر

 نس< انو هفنأتار هاشم

 0 00 هلق

 ناو هن ول ند انقس

 فا ن الاو هلوسضل

 ب هنس-ةباررهذلا
 هيع برغأثنو هذدصُْع

 2 7 ردزودز فكو

 1 و

 هلوقزب رعلاٍباَكَلا ف عونلا ادم. ندو هانرك دام ىلع >ركلدلف فاطوةسالل ىدأو || هر 17

 اووظنم .(تامهعأ اوس لع ىو رحهلافاعءاضتسا هيلو ةداقعلا موهغفف هلذ

 هدبة لافو ىدلا ةفراعمل_بال هتمهيدي ىف هوظنْنيدلازع ء جشااتببو عوذلا اذ_ه

 لداعلا بطاخي
 مصخلاق دث'الا انءةهازنلا فيك ه ىذءفقيد_كنلاتةويشتدقتا ١"

 قءارذ_هءلا انهئمر ةانال طافاأ يالا اهوسه ماظل الأ اوطرش نكلو وعش ةهازلا نار ردت

 لاح يكف ناحل ا هتمرشل هس ىف نيدلازع ظاسفلأ نا هلئار جدأ ان و دل 0

 همها وهريسغق دشتي لو ىويفتي لوةهازغاا نعهظاسفا أ هز هناةمسْضَقلا ىل_داحو ءارذعلا

 لناقاالوقب

 عقرشي نكلو ىئعملا نمىل+ »ه صج غرافك الاوز ::هامو

 يد
 مثدلا ةيرغان مح فو برع » مهتاقو شف نع ىلتفا تهز :
 نع لملا ف فياكستلا مدع نما يفام عمل -ءلاو مل سل !قوذلا لهأ ىلع دلال ةهارماا ةوشح

 ةيودعلا ف دكراشو رب رج عمةغالباا لاذ اّر جب ايلا اذ_دىف ىتبناهلوقأ ىذلاو فسعتلا
 ريبخ نعر د مة.ههنلا فاشل نكلو ىراداو |

 (ريمتلارك ذ)
 (ىعتسنمتء«ىلوحناودازو ىلق * اوعزتناو لذعا عام« ىلاوريخت)

 ىلعاه#ج ريةيفاقا ممريخبف شف اوقب ىئةيناهبنغوسيتيبي رع اشااقأيناوهريبختلا |
 رعاشلا لوقكءرامت خا نسح ىلعاهريمختب لد 0 ىلعدنثلف زركلا ليذارنع ءآ لاوقكدر امرا ءادح .1غاهرشت لذة دن اهرتاش | ك١ ا

 0 0 0 ١ ناكل ,دلا لد وطلا ب 2

 بواةل ا تح ذبسمأو ةسئاقلا ىلع داو عسجللا نم نأ

 موقاتانآ هبادن مشد امو كفا ىفو نيسشمومالتاب ال رالاو تاوعسلا ىفنا ىلا ||

 دعي ضرالا هيىحأف فز 2 رنمءامسلا نمهلنا لزنأ امو رابهنااو لالا فال_.خاو نوذقول |

 ىلوالا هدا الأ ضاق نوكت 3 1 ىضتقت ةغالملاف نولقعي موقاتانآ حابرلا في رصتوا متو«!

 ةقرعمو ضرالاوتأ اووسلا لاق ثء-ه لم ملاعلار تس زلا هةوهناصسرزال نيينمؤملل||

 عناصااءالوأ قيد_هتلان هدبال او بكس مياعر داق ع رتل نأ ىلءةلادلا تان الا نم ملال

 تاقصلا كل فوصوه هنا ىلع الع اد تان الان ع عوذملا قام 8 ا

 ناسنالا لشن اف نونقوبموغاةناشلا نأ الا ىفىلاهتهلوق كالذكو نامعالاو ؟تدلسلالا

 ةفرعم الد تصحو لالا هدقتعمف انمقي هدب يزبام كلذ ىف ركفنااو ناو.هطلا قاشريبدتو |

 دعب ضرالاءاس>اوءانمسلا نمقزرلا لازئاوراهنلاو لدللا ف الت ا نم ماعلا تانئرج| |

 عنص ىذلاوهتايئزللا هذ_هعندن هنا معبأ لدعلا ةحاجر ىذتق: حانرلا فب رهدلو امتوع ْ

 تس ب سس جساس يي سسامام 1

0 
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 |١ ةلزتم نسا حلا ىماعلاتدبلا اد هد نع نالزنةي ناممعلا تدب ونيدلا ص تناك رمل

 || ةيارغنيب و لزغلا سنج نم عونلا ةمعستن يب همف عج ني داازع يتلا ناف ةياابلا لالطالا
 ك٠ ا || درجبالاام_مملك تاي لورسشنااو فللا عيدي وبدلا ة ترو ماصسشالا نس عملا

 م“ لاو ماحلاو ماذيلاو |[: 5 ل .-- ةأمأو
 : ةراخ نم طقسام قب نم ظفالا اذهفمةينارساو مهتب رخ ىف نامهغلا لوقامأو ةةباطملا

 ماهلاو ماسعلاو ءالزر | .
 تائيسلانبب و ماقسلاو | / ىيعيديسو تبلا

 سو*#نب ةقر رطانإعدمتو مهةايطقاولعاودازوىردق * اوضة دقو ىلا اولدبةشحول

 كل : أ | هقايطبالعئذلاتببلا اذهةمفاق ىف انهت عتحا بديلا عونلاة مستو ةيروتااو ةةياطملاف
 هقاور لظب عسيدبلا لهأ ًامذتو

 (ةحازنلارك ذ)
 (ممذااذب رغامويح فو برع « مهتاتو شذ نع ىلغفا تهرت

 هتيعي دي نعرك ذهنا لوقتلا مد_ةندقو ىلأسنيدلا ىنمالا هتسعيدب ف دحأ اهمظنام ةهازنلا
 0 ةاحىف ميلسلا قوذلا با وسل اوت بي رغع و وهو نذل اذ_هىفاباتك نيعمسس هميقاكرلا

 كس ا نعةراسعهنكلو ل_م'الا فوعهونال هلاثفا عيدي ىلءةهشملا عجاوسدرغتو هنادم
 6 * || ةرايعيدمو هنمرشنتالاهردش ىفءاردعلا هتعمءاذا ىذا اوما ١ ىءءايف ظافاأب نانإلا

 اا منمبئا عزيز علا باكا ىف ةهازنلا نمعتودقو وجملا نس>أ نع لأ ءالعلا نب وردع

 ةهازلا

 تعدل ةتا الع

 ا ع ا 5 1 : 3 1 ١
 تنكو نعطلا ىنتلعرتو قلا موا نكي ناو نوضرعممهمقيرف اذ مهن: مكحا هلوسرو هللا ىلا اوعداداو ىلاعت هلوق

 .| لبهلوسرو م-ييلعهلناف,<نا نوف انعمأ اونانراما ض هم مب واق ىف نيةءذم هلا اونان

 |ريسغىف عقياسع ةعزتم تنأةي ا الا مالك ىفاسمنءريسخلا مذلا ظافنل أن اف نوملاظلا مهكئاوأ
 : ةمعيديلاةهازنأا نمورفكلا ناطيا نعةراسءانه ضرملاوءاسسهلا ىف سعفلا نم مسقلا اذه

 ناف بو.دخمو 0 ماقف أ لوق مظنلا ف
 عاضلا اني نيع نا ٠ برطضمو خبدانمدالبلا فو « مكساابو ىلابام هلق

 حامألا اذ قراني برع مكناىف مكمجاملالا « اههبشيسيلمكيفىلة جامل

 9 كانرئاكو اننا | 3 عملا اس دولا ادام عاطل هفشكنام

 دم تجر عاونالا دوعاا ةبرىال دوعلاة بوف ه مّم-بغموقلانا كللقألأ

 سانلا بش لوس ديسلا حرس ىفاهترداغ تنأف» ترقءىتلاةاشلا ىلع فءانال
 3 شو ركل 26 رب رجلوة كلذ نمو ُسعفا نعاهظا.ن!أةهارنو ىن اهملاهذ هةم- اه هىلارظناف

 "تا ا اءالك الو تغلب ايعك الف « رين مكنا فرطلا ضف

 د «'وفالارو . 7 اضيأ هلوةبايلا اذه ىف عقوام نسحأ اولاهو

 الاتةمنرتلرخافتا امو ه٠ اهباسنا تءجبلغتناول

 داري ىذلا لزهلا عم هيو سعفلا نعهظاننا أهي زيت ىف غلادفمك ىكذملاوجهلا اذهىلا رظتاف

 ىلا نيدلا فهزجشا!تببو عونلا اذهىف ةياغودو دجلاهب

 مذتالو صةئالفتةطئاهف م. ةسقنءوامذىل لركذبىسح



 هقم ور

 كرد
 ملسمقو عئااتا-

 كك ركبانأاب تل

4 

 ةدءصق ن متلقو

 انوليقانثاو مدع مهتمل ه» ابيع نيدعلا عمدجانوقرش

 هدعب تلقو

 انو:سمانداعي ىف ادغدق 5 مك اذ فيسو انضرف مكمح

 ةقباطملان مهم نتا .عحبرخ الو ةديسصقلاهدهلزغنم نيدا ا نيمأ حدمىلا تصلخت ىّتح

 ىلوقب هيروتلاب
 انيءأاعلعادغنماولأساو » م انودوهعنذتل اشملاو

 ةدمصق نمىلوةعونلا اذه ىف ىل عتوام بب رغنمو

 هقفذهدش نعى ر نكل ه هتواراسف رباطمردب

 ةدمصق ن متلثو

 ىرصاعلابىربص:ت نب بارخو * سعر 9 فيدأ دا فق

 (ىرهاظلا») رهاظلاب طاب فى :وهاالاج » ديار ءالنملل ثاطل_س

 رفاظ نمارعلا لولحم كيدذ, ه ىتدهعترفظذاكرعشترفضو

 رتاق نفح ةيروت نمضي ىف هتقباطذارغثلا درب تمجو

 اقباطمتلقو ةيروتل ابةَمباطلا دارملاو دب د رون نك ىفىلوقىل- امر ظنا
 ةبثالثةيروتااو

 الدنا سحالابن خلا دهاشو 5 انلتدذةدقامع لرعشرع ع

 ةدمىاطاخ ضسأ [ اروثنمباطأ ىلاعتهللا مسرح سو رحم ةا ع مداخل ضعبىلا تن“ 7

 ةامحب زي زع ضر الاروثنملاو
 روطمربغ مك ادننمهنال « مكلطملوطنمىو ذ دوعزلارهز

 روثنع فاواذا هوةباطق « احد ممموظنملازهجدةدمعلاو

 تلقو

 , ديرغتد حولا ضايرفهماوق « ىلع وأ ةااراءطالا :صغ تب وه

 ار دوس نيعأ متن ١تاقاع ءظلا ضب 3 ىل_ءدوسأانا هظحاول تااق

 ضريٍلوبااطااةم_ه هيولعزورو دل اح رمشنت لوطلا اذ نكلوحرشلا لاطدقو

 معاس ىلع تدشمو مسي أرب تيدتفا نيذلا نا ىلوةداّيونفلا اذهنم م صخرلاب اهدعت

 كلذ نءانه مهاتدر وأ دقو ةيروتاا كإسف الا اهوماف“ و ةدرلا ةقاطااب م اوريو

 سال نانو نيدلا ئصييسسلا ناف هن لاكلاو عاعسلا دنع صترو عاضمالا فام

 هس وةدرخلالا

 أوو عبصأ لف داقرلا ن ع ترصق هب ىفاغجأو ىلم الاطدق

 رهرةداقءااو" همام

 مدين ارساو اسفن مشاذا عيمساو » ىنو ثم -ضماو راسمأاناذارهس

00 
 مسمسس-للالسا

 ما

 مظننع روثنمهءاشت تح © ةقباطمرد نء كد ذمق وكا

 533 رمل



 ىواضهنو-امو ٠ ىنام هللا ىلا وكنا

 عواطوةلزغب « ىم-جمةسا!قباطدق

 عونلا ةيعستوةيروتلابةقياطملاو بدكرتلا ةعصو و ثلا مدعو نزولارصق نيو عجب فكرت
 هو ةدإثمو لزغلا سنت نم

 ه.شاوو حال فو ل ىرهلا جك 1ىلاق

 هئالع ىباق_سو ب هسقك عيبطسا ف, 5

 لاقفعونلا ادهىلعحرش 0 فقو أدقو رسناكمنباهسفنل هظفان م قلع

 !الواحور كدب نم 3 ىلوس م قشعلاو قداسأب

 (ىس#) اسم حشا تيضلاو « مكسنار عما مهلا قىحص 9

 هلو
 اًمثءردملااخأا.هب سنو « ديلي رمشنو مط كربلا

 (ىشنو) اة-ثاوافوذ متتواماردغ ل ىوهلا ىف سنو تغانعدؤ

 ' هلوقدل مو
 ىلاوتملظ لهأ * اموةلدعاادخ بر
 لاغيو صيخرب » ىلسعس ىفوناك

 ىرغفا ارش اهدلاو ن اود نمتلقنو

 ءالطغلا اذ اقل لج فوم اديشن تزدان
 رشنلاو فالافاومظانتف « مكتقواذ_هءايدالارمشعماب

 هناودنماضيأ تلقنو

 رع برطو صافن مىفتبق "٠ د ثيازةقوشعم سنام

 ردو امينءاشءلحتوراه 7 نأب ع نتاهاةنءو حام_صلا ىتح

 ههبودللا مركب ل اطلأ نب ىلءنينمؤملاريمأ هنح دمام هنمتاقنو

 اوزافةداعسلاب كولاودق * اسانأناىسالام ع نباان

 زاخ لاوس امو اماماا 5 ياةَممَع : ةقدقحا ربها تنأ

 هلوقو

 اصصخدق نسطااوعنا .» اهلاخد5 وشعم اممةاع

 اصخرأ امو ىل_غأام هنن ٠ اهرعهابو ىلاغلا اهلصواب
 ١ ١ ةدمصصق نه ىعملا اذهىفت انو

 ريمثتد للا قوف عمدلارجأنم «٠ ىلوءاوهفابح جكس أ فيكو
 ريع باقل! ىفاهلوتدغا تلغو تدخر أ ىلقي دخشرانو

 روم مهلاود تلق احلا فه بكف لنءاظعللا ف.ستدغأ لاقو

 عونلا مسا, تسرصوةدمصق نمتاقو

 اف-وَهق :رالاكةايطاق ه اثيعافلاىىلا» ةقرت قب اط

 نم انتئجركيانأ اال هذدل

 ةريشعلا بابو ةطاخلابا
 ماعطالان حو سانلا قرغآو
 او ماقملا كلذ لضافأ عم

 تعءرك ناولملا ىلءانةاح
 ىلا تءرسأو نافحلا ىف
 ناولالاف ت:ءمأو نافغرلا

 لواذتي لضافلا اذهل مو

 رافظالا فارطأب ماعطلا
 لاني الو امضقالا لك ًارالذ
 قطن كلذ عمودو (ىعالا

 ضيفو ارح ديك نع
 تاقذ ىأال-مسفث نع
 كءقو ةنمك] تمقو ركبانأا

 ىراىلام وقان) هك

 ه«اورمشت دق تاومالا

 2و ل الا

 انأافرسخأف اوريقاذا
 لاف كءلعىشغم رك
 ورغااىجو حيبطلا جل

 عصسلا نعت: أنبأ تقف
 ىو ع.هطلا ىج تاقاله

 وأ د.سسلالاقو

 تااذاتسالااهيأمساقلا

 *-.ملغت لزهلاو داعم ||
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 ايهثضاررلانيبادعاذاف ٠ ىدملا ىلءلالزلا ءامااريسكتي

 ىنناحا غئاصلا نينيدلا سمت خيشل الوقهنمو

 لاملاهيدقأتانثدلاىقاثأن مو ٠ هد_شقوفهلاخ ىدفاخورب

 (ىلاطا) لافتا كاذؤ نها لكركسأو» .دشرعشلا نمىلذأ نم كرات © وعنا بينز
 ىلسوملانيدلازعؤيشلالوق هنو || فل اهلاقف وع ريج ىو
 ديزيهب ءاقشو « ادمعس دهم ىماوعم ن الا أفاو ناو كد

 ديعساذو قشاذه ه ىدضلوقب انءتجا اذا ختان تانمرد |

 ىبوسااهقلاديعنيدلا لاهي لوةفيرظو يي
 فوعدوامواوراس « ودثي عطقأ برو هل هادعاع آالو

 ىوءطاق مهتاصاو « ىدول_ها اونهنأام 0 هبانتدهيو هزام
 ايراد بيطخ نبا نيدلا لال نيشلا لود ةهنمفطاأو اضيآكلةلسمتورا

 ٠ : باقف هريغاو اهذ
 كحاو اوهف ٌصورعلا تاو

2 

 همثد رو بدالا

 هوفر ظدباق قولا لب زيئأر ه ىلن عدت نادال ارمثع مان

 هوةفد مكشم لقادت نمو #4 مكفافشانالا اورمض<ال

 باو

 ىتارملالط ارك !نمديدا ه دجأ لف ىدل اناويد تعقدت امتابب أو اهباقلأ را

 ىارحوهف<ىل_لا عيتالو ه ةتاثنياكنود ىبلقل تلف تافتاقناهنازوا هلو

حرص دفة رود هرف نكي ل ناو كش شمل نيدل ار دب سشل !لوق اند فدرظو هن دريسأك هدرسماو نا الا
 نم عونا مسا 

 لزغلا سن- ||| اوماقو سانلا مضر :ربابإف
 قارا رعدلا هنود امهلم و ىوهت هجولا عبق ااولاقو تاهمالا بود 2 نع

 نعللاب هنوعيشي و , 0
 قايطلا اذه ى نووكن »* بيدأالاان أل هو تاق

 هللاهحر ى. مامدلا ني نيدلاردب ىئاقلالوقةب رولا ةقياطملا نمو || ىتغفركي وأ ماقو ا
 اطاتتعم اللاب ميصاا ىرأ مود « هضراعد1اقوف تءئاذاردب تاقف هللا اوهيلع

 اطخو اداب ابيهم ىأرامل « هقشاع رد اناوصنا ن نظو هنفاناديلا فمر

 هلجا ىف هللا مسفرج نب انيدلا باث ةمالعلا انضش لوق ع ونلا اذهىف بيحتلا نمو ||| اموقو ادا-ىنانء تحج
 اكلونيحلاصلالاعذ ىوتتو ٠ بنو انضرمعلا كو ىلءاخ «ةنرلا د 1
 (ىن)  انيئامو ةتانم انراعأو » ةدم_ثمانوس ىنبنتمىتخ اربص ثيلابامأ لفلاو

 هبف لوق ىل-أامو || تحصو هن.« تابقو
 اناضربزفتعضخاو نهو قرت ه» ىللاةةلوسر قامحأن هىأ ةبلغلان اد مشأتلقو يي.

 اناوهقاذ نيحازب زعراصف 5 ائي#ناوهلا ىساف شاع م كف

 هلوقدلثمو
 اثهدأدةفرطالهنسحو « اند ىببحو ىبقر 3

 اشحو أ امش ىبقر نكل » اقللاموب ومها ل

 هبفهلوق فرظأامو |

 وكسا
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 ه.فندثاع حرطولو اهنم
 ىرج عشعشملاه داما 7-0 ”ىيهسمرئاو هشع نفد

 نال يندر نمهتلامف « ىقئنلانامةوهودب رف
 ةدءدت نم ةضور قهلو

 هد أك هءامعتو تااكرادتر

 1 / 000 ٠
 ل 0 اًميماداآو ارسكتفاهؤاماماو< متعااو اووسام | فاصو الاةةراطم

 لن نال ,جنلالوق اوى انه عوذلاب هه ريصت نأ امر 0 هد نيدلا ناهرب ل لهم «فاصوالا همن طه 5قازه اودع اا أ ههشالكو تاعاررمالا | ٠رإنض ركل تر ل . .
 طقناامكءا ق.م : دمصق نم ىطاريقلا مهاربا

 . ع رق ن مان عرو بّرطٍ غلاب مبتم” ىرشف * هلوكشاة الم نغفل

 عونلا اذهىاهنمو
 لافو نيمدحلا دحا رهطظ

 لرتلاانفرعدق ساشا بيطاوقشلان ماىلاى بها « هثبدح ساكو هدام ادعو

 هلوقدهلثمو
 تاقفةغالاىلا الك اًيرأ

ْ 
 ا 2

 ىل ةغال اهدهر تصب ارأأ لذعلا نم ىل قيسأ حاصان * هيراضم فءدس هنفحىف

 0 لبملاو لهسلانيبراسدق « ريخ ىف فدرلاو هدخجو
 0 ىدرولا نينيدلا ني ئيشلا لوقدلثمو

 010 بيرغزفل فاطقلادروء أف السنا مأ * ىكزازهزلا ءأمأ ندا
 ناقطنملحالصاو تند فاليلا لعقافولا لو-دقو .«. انططصالدلا كلذ ىتعو

 ا د فرطلاةياغ فوهو بحاصلا نينيدلار دبزجشلا ل 1[

 2 0 20 ىقةءييشيحنمىفّرضو « همكح ىفرهدلا قرصراجك
 2 ىشرعع هاو هل تلك « ل قدمسش ند نك

 تدرانا باكلا بدأو 5 0 :
 ةفمحتة نابل نب نيدلا لامي سسشأ ا ىلا ىدهأ دقو ىدفصلانيدلا حالص زن يسسلا لوق هك

 تس 18 عوس 5 .٠

 0 ىلع حرتقاو هغيرصا بقال ا عمبف ركشنو « هو لضافالا وندت الضاف انأ

 هفيهذت ليتتتنك نأ بالف « ىلهاكت اقثن اسحالا, تنكاذا . ىقح بدك اهذهنم
 ةديصقن م ىلأ-١نيدلا ئصئشلا لوقهنمو

 روسأمىزف قلطم اهؤامو « اهتر<قوف ءامر ىرجتمب رلاو

١ 5 
 . 2

رسٌك ءلعهدرمءأو ادقنكل
 د

 0 ٠

 ٍبارسغنمأرسق لاف
 ءاسءأامو لاملاشم ىل_ ريسكست عما يف عمجي ا رو + اهم ل 7 2 تعج دو ك ل 1 1 ةموح “أملا 1 0-00

 رامعملا]وقهذمو
 قافشا هب « قاطغ ىلق باصأ ىد- بالا ىف تءدفدناف

 ءاكللا ىلا وكسشأ هىدجو طرفنم ترف
 قادوظءنمتاقف » نيب تى_صااولاق#

 (ئاطملا) ءاطحلا نيسع كلف » اءاوصاذ_هناك نا

 يبهنذااولول نب ف سوي ردبلا لوقانه نحو
 اررلاراهزاقيرف ةرتسمشلاو ٠ !تركحا ةلواطمةةيدحو

 تنأو همفدد :رثأ )ف هتأرق



 و4

 ىلو-خ ند هرعت ٠ نكلو ل جورلل عاملا نا عرفا

 لوخدأ|د:ءبرضلا ىح خاف 2 ىسغلاو -رأ كيا ءا تدنآ

 د.صق علطمف ىادولا لوق هلدهو :

 ميركر اهنا ىدان ل خاننم * مورحممرغم لأ تنك ام )
 ًاردقا ىاولاتو ةفاكلا
 ولسه و ا

 ميت نيدلا وج لوقا شمدأ| ةديعلاف اسوكعمودرتأو
 ايراعىرامطصا بوث نمتودغو « انذلا بوثهد_عيل تسدا ا ْ هاشتاك رادو قررت

 انراح هيلع اهو هملعحو 03 هلعل ن قدا فاو رحأ ا

 ةسورحم لا ارد لاب .ليكورامغلا نب نيدلا لاكىضاقا ا ىلا ع والا اذهنم تاكو

 لاونلا لذبنم رحلا ري_غي » نءان ىالوماب نيدلا لاك
 ىل اهذقنل جامل تننأ « ىلاسانا!لوةينأل هدأ

 لكلا ةو>ن - ضدنا قانأ 0 ىنالال_ةممهتي م ميسصأو

 ىلاعت قا هجرقن انني نيدلا لامي يشل الوق هلُددو

 هش 1 ا دناابع * اانزاط امه تدأا !ذاىنا

 هقدمعو هثب د- نيب تدعو #* هس '”اكوسيملا ظافاأتوعدو

 هلوقدلثمو
 اًيفدءادرمسعلا نم هركشأو « ىدنااوحراكمااعمتددق

 انيعلاكءلاتددمنأىوس ه راسلانبب و نب ناكصا
 هلوقهلدمو

 قرود سأام ظعلا امهسأ 3-0 مارّدَقلا فوذوهم نم ىنزح |

 قلغي ه.ن.عرك“نمىنامر ل كصولاب هللا مس تاق ل

 هلوقدلثمو
 تاماشا6ةوذه:مدنحو # رذعبتءاف بيءطاءاسأن ا

 هانأث أم
 مج )مم 0 .

 | اهليوهظ رااثلا 3

 | 1م هوجو زتافدلا عر 3
 اهانوطب رباغلا ق-ثو
 | ةلامآ هم 0 اانا 56 ّ

 000 5 ا

 اذاف ىرج ريهالاءادأهّنتا
 ا لةئاانعر وهظ نيإملا

 ١ نءلهأنيدلا عفر داده

 ١ هيلافنأ طع اذو لكلا
 ةفقاو نمو عرش

 ادوعنلاو ةفلاز تارامتأاو

 1 عجأ 4 ةرام- و ١ سانلا

 ١ رافشأارامت ع 16 را
 17 انعهتاو باصم يس

 انلاماىلءهموه اذ 8 :
 ْ هوه أ( و ةقران
 انواط نيئيلاروهطمول « قبس ريمالا مالغ ماق هوس اا 7

 اسحترووطلا كاذداعو ل قء.دن 0 1 5

 | دوفوا.دلامآ 577

 0 هللاو الو وهل بطب كا ا[ ا | ليج هراظتدقفانقعي هملا
 بعت باقلآو ةحار فس اكلا # مكملام 1 ىفك ىف س 1 ١

 د.صقةعءارب فهلوقوإ مو

 تا“ ا.سامم ىمجت امسح #2 اندم لباقأ ةيس-و أهلا

 هلوقدهل مو

 0 ركس مول ىله)هج ايوه مون 3

 ىنائاارطشلا فهدعبلاقام ىل-ااموأ'

 اير رغيو ناضر ىع اك لردأف 3-3

0 
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 ىءتلاذا زن ءكنوكدم 0 قه ىلوهد المع كارآ

 ىندتكضضأو دعت كبأف « رامااتو-روىوهلات مذ

 هلوقداشمو
 مك السن ءمكنغأ تاكلاح * عورئاها:-تنازادوحوان

 كاسسمو مكي هقاعثأ « لباد دبش مكذسح نمل
 دءصق نمهلوق ل ثمو

 حرخو لخ د فت شام لذ 7 ىومدىرحأ ىتقرح لغو

 بالا ىف ىوطااصم-ىب لوق هنمو

 قافورونيعالادبامل «٠ هنثك فالاناروىرتاموا
 تببلا اًذهد»ب هلوق ئنيمعن و ةعيدبل اةراعتسالا عما 7 وتلاةدا زب انهُةَقب اطملاف

 قاف الا فك لارأني ىد »* هرمشت نك-لو زر ومس فك اك

 لضافلا ىذاقلا لوةذانه ةغالمل ارصسامأو

 ثاوشناا ىركسا اددنسر كك هدلارعمدادو اص ماد
 فطلاامو نيب رغلا نيتراعتسالا ني:اهلاسف ةقباطا از رب أام ع ديأام لماما اهيأرطتا
 1 اهدعبهلوقبةقياطملا ىعمديأام

 ناندلات ان مدوملا معز »* اهنعقوارودصلاتاسْؤو

 ةوشنودادولاو «<ريعتمالْنيأ ن منكَلو ةراعتسالا لل ىف ةقباطملاءذهزرب أل _ضافلاف

 فمهيأربءادةقالا لودلام دق:نيذلاامأو ةءابربهاومالاهذ_هام شاملا ناهس ركسلا
 دمءنينيدلا ىحت ىذا: ةاالوقد الذ نخ ةيروتلار اع ثىالااعوز يا امم_مافر ْنأأ ازه

 لوصوءقرهاظاا

 مجرتنو تع اع ربعت * اهبدحو رن ملا ملا ةقطانو

 ملكش ىو اوتوكس نصف ها تن رطأف بولقالت لاهو انيكس

 ىف ضرافلانب يذلا فرشزيلا لوق ىلح امو ةقباطا او نيمضملاوهب ر وتلا نيب عسج هناف
 هلوقىفةب روتلاةةباطملا

 ءامحالا تيمامح أف ارك“ 0 ءاروزلا نمىرسم ميسنلا حرأ ١

 نسحلا ةياغفوهودمصق ىف ىتادولا لوقهلثمو
 راحادرانلا هقيدو « هف هرط نمرتاسفا ابنتي

 طساولا نيدلا سس سلا لوقفطل اامو
 ىرابلا تركت ىدظعىرب و ىح * 1

 ىران ىذأو ىلذ اع دلبا ام ٠ هللةءالىاوهف لذاعلاف

 قارولانيدلا ارسل وق هلثمو
 داسأ ئب ةانهك اهموقف ٠ تديئومااءالكوديلا نمىو
 ىداءلللضفا!ناقو سورلا ىلع « 1وانقرمضملا ناك تدب وأذ

 تسو ةىفىل

 ايدلانقرانيدلاو مهردلا
 ىلا ل دو اهم ةرخ ”الاو

 رانفداكو 2

 ىلاعتوكراشل لا

 هقد. ع
 مهل اومأن م 0

 لصو اهسمويك و مه مهر 4طن

 داكم نماذغاد دهدقو ماع

 دأ هانربك أامدوقثلا
 مظعأ هانركنأو راكالا
 نم هارت راكصالا
 نمهيونتو دابعللح الملا
 كلذىفاةفّرعتو داليللربملا

 عدزلاف ساذلل مهب 7
 هلا دوددو عرضا و

 ىلا عسفةلاو ريضلا هأ

 ناتاقف انام قاتلت لك

 دابعلاو راكننالاو راكالا
 ميعنلا تاندو دال_ ءلاو
 عرضلاو عرزلاو مخ ارانو

 دعملافتتيئدق عامم)

 تتكدقو دملا فلزئلو

 لع كيلاطأالو تنكو

 58 #بلاكلو أرقاف تان

 تيفي و قءفةعقرلا هتلوانو
 تنمبو تهبو ةعاجلا



 ا كلو اطأ الام ىلا دز

 معا بلا تساوى
 0 باوبالا هذهركب وأ ا: 8
 لوقا اًذهو- تاّيند 7 :

 ن- ىذلا قة 2غ هرط

0 

 ةريشأو اهنوزخم

اهاطاعت تلا ةيكسلا
 ا لها 

ا نيب ةفراعمأ | ناملا
 ا سان

تال سلا تدك
 1 نءنس

 | ةقنرطلا هذهآلا نامي

 عوناا اذ_هوةحذا ل

ب لوادةللاد_-اولا
 ١ م”لك

 | الو مفو دي لكي د

لاَمو ةديعشلا هذهن
 

 ىدن 5 ١

د لبا اذهبكلواطأ
 كلذانأ ا

اذاآس اة: لينلا اذهب
 ىط

 قٌاشنا ص رامرو كلا

رتقاو كتارا
 باك ح

 ا

 | اهداسفود «وقنلا ىف بتكم

 ا اهفوقوو تاراصتلاو

 | اهع اطقناو تاعاضر ءلاو

 : بتكف اممالغوراعسالاو

 هنطعت اعركي وبأ

 مسب)

3 

 ريغ: قزرنا ىلع ردقو_وظعل ل اعذالا كال:ىلعردق نمنأ ىلعةلالد باس ره_ةيءا شن نم

 رطن افىلاعتو هناكسرلا هر ؛ةنوكشملاليمكتلا ةغلاممهذهو هدامعن هءاثن 3 باح

 هتزاجول ُكرديال ىذلا سكعلاو ةمقمعْللاة-ةباطملا هءفعمجاد_ةفانهو العا مالكم فعلا ا
 سقل ارم ١لوق كلذ ل:ءوهتردقريغب قملنال اا لرمكتلاةغلامهو هتءالبوأ|

 1 نمل.سااهطحر كددوماع 0 اءمرب د ملقم 0

 دارملان اف لاكلا ةياغىف اليمكت اهدازاعملاهاملهتكلوراددالاو لابقالا ف ةتياطملاف ||
 ةدرح ةقباسطملا كرولا ةفلاودكلا ٍجااحورادالاو لايقالا قاد ةتحصرإ !نرئاعب :

 ى- امتوةفو ةناكلا.
 ليك ار اهنونكم لذ

 ةقباطملا ىلع سقاها تدءلقشادقو بسادةماالودتو برعلاث و ىف عيدبلا|| كساق اه.

 | لاقف كفوكنا!اهفريسأو

 ةقياطملا مادي در طخ _سا هنا عقول اذ مالو ةمسمل! هذهاهل لص-ام لء ةكسلا اذهنم

 عاوال ب ريذد_ةنكيو ىعلدد هلا دا أرطخ سال ا ل_ههس ىلع ه٠ ؛ثنااىلا ل ا لاكو

 حرذت ىنعمفملكتملا نوكب ن اود لاق زتعملانباناف ةقيرط ىلءدارطت_بالاو لممكنلاو
 20 را ثح نتالا بطلاو أ ةيروتلاةباس دة اطملا اسك نميورخ آى عملا هءْدلا قيرطلهذم

 نابعطصي تالعأ | ىلعاناكو #2 هفكف رسلا قراف سدبش مع عرب

 ىلاعتنأو7 ىسق ك-ةءقر # هفقمسا تلا سان راك

 مظعىذلا ىيديلا عونا! اذهتر واسعا تراقلازاو ةقباطملا اردقبءطااولأ عفر دة! ىرهعا
 دهس ني ريثكريزولاءانر ف دايءنيبحاصلا لوقدلث هو اردق بدال لهأ كمع

 لملج مانالا ىفءزر كلذو 3 دج نيرينكى دوأدةنولوةب

 لياقمانالا فريثك لثخ « اعمدكبهئالعلاو نوعد تلقف
 هاوقبة سنا اةحاس داحا كمارو

 ببرلاو ك كااءالج نمنودم « .ففئادصأادوسال افصل ضب

 ةد.صصق نمىناحرالا ل وق ىل-اامو

 ىنالو ىذقا باس ىفىبرأالذ * تسمم لصولاورجسهلا نب قلعت
 قلعو ةرلاسامدعب ىنعملا اذهبي رغباهاداورشنلاو فللا عيدي ةقباطملار زأد-كذ

 ةدصقلاهذهن هىرطاخع ا

 ىلق اونكس دقو جور ممناذ 5 مهدغب تشع نأ ب تتتالذ

 اهنمو

 لاو عفرلاوركساميدمقر * ايرلاو دهولاو عاقل ابو فرسو

 كو رباع اهيدياتاك < ًرليل لك نهملان -د_ةيبئاحخ

جخ ومش لوقاضيارعشنلاو فلا تاس 1 يتلا
 ةسوروف ةا

 ائيدحنوهقف.نوداكال 3-0 ىلل بحى نوح اموقنا

 اهنمح اوذدرواسسط اوذ>أ « اهلعاومالو اهفصو اوعم»

 لذاعلا بط ا« هلوقول هو

 لارا



 انني

 اهاومبءاوكلادابلقتي زعو «» اعزجمنيبلا نمع زجارلو تعرب
 مهضع:لوق كلذ ىف نست سلا نمو هاو ع زولا ب اعاني صاح ةقاطملاف

 اوةاخامو اوقلخ مماكف « ةمركملاوةلخامو اوقاخ

 اوقزراموا اوةزرمماكف ٠ ديحام«اوقزراموا وقرر

 سلا ةذت قلاب حرفا هلل .ةةتوملا دنعح رفااه-:هرهظدقو نو رهنب رشبلوق) -ةمو

 ءجرلا باعانيب :ةلصاحة-ةباطملاف هوجرأال قولة دنعىاتك هودرأقلاخ ىلع ودق
 أ| ماهيامهلاك (ةقياطملاماهي'امهاو) باجال ادعب باسلا ةَدباطم ىلع مالكا ىوتنا هسفنو
 رعاشا!لوقةقباطملا ماهي ا ىلعدهاشلاو ةيدوتاا

 ارهغالاحاشولا سبا دةوماو .٠ هسدس ئماضي |احاشو ىدد

 لمعدل وقرلثهوهدض هنأ هظفلب ,هونامناو ضسالا هذي سيل ريغالا ناف
 ئكفهسارب سشملا لذ« ل>+ر نء لان ىبحتتال

 ا اظذالا ةهس ن ههنكساو بدشلا ةرثك نءةباثك هنالءاكما اد ذي سدل عملا ةوس نمانه كدضلاف

 || رافكلا ىلعءاّدْش ا ىلا 4 اوةكنيدذلا ىلا ءمباروهو قابطلاب قالملا (مهلو) ةقياطما معو :دوطسلئاوأ اا 03 :

 مهاباطتا م ىلاهتهلوقدل هو نيللا يعم اهيفةحرلا نالءادجرلا ءادالا قداط مهتبءاجر 00 ميماهاك
 |١ قارت..الاو قرت -ار اناا لخدنمنافرانا !لوخدو فرغلا نيب همي اطملاف اران ازا داق اوقرغأ

 ىلإ لوق(هنمو) قرغاادّص ةداغهسوقق و لغز

 ادفرمهفاك !الىلاملقناو #* ىغيل عب ان اىلام لج مها

 بطلا ىلا لوقأماوذ ةراكلا فءمىغىل سات هلوق ىف

 مرحة ءاساوأ بككرو رس ”1ميدرت لاذ ايدل .بططت نم

 ىدعءالالوقهخ٠و رزاصا!ىلعزاع ”الاّدر نمو ذاتي اطممالكلا نكي /ناف

 اوعقرام نوهوبالو ةا ١1لوط 5 اوده-ناوا اودواام سا.اا عقربال

 :| ةكلذمد- ةنو عسبصالا ىلا نبااهرنرق لا ةقمةلسا ىف ةةباطلا با الإ اذهىفد_هتاال-و

 نا !ءاوقالث و هيلع دهاوشلا ععبابلا لأ

 م متارعاهل هينف * دل ورع هت

 وهو هص.خل' ىلع هحاضيا ىف ىن:وزقا !نيذا!لال- ىناقا !هدروأ امقامطلا اذ_هفمطا نمو

 : ىناحرالا ىذاةلالوق
 غلا حام هملا لاجرلار ةق سم دج اع'لوملا! نمتازئدقلو

 نأ كلذةيامنو صرب مك !مق سبل ةدرصجم مظاش !ااهبف أي ىلا مق ةباطاانا هلوقاىذلاو

 هكسراث:عيدبلا عا وأن معو عئرمت نأالا مهللا لهسئ وهو دضلاب دسضلا قباطي
 نم ىلا جرختو لسءللا فرابنلا لي ونو .داهتاا فلمالا حي و ىلاعت ةوقك قثورلاو ةملا ىف
 قررتو ىلا هز الودي فامعلا ف با..-ريد غءاشل نءفقزرتو ىل 6 نمتدملا جرذتو تملا

 7 نكلو طقتو !

 هدهعلاا هزه ١

 ثوكن هشتك اذااناكبتكا ا

 ند هةتطظقرم لق :

 «اللاوتفلالان د املاخ اا

 بلاك ىلع ه ني تاع 0

 هه نع هج رذتالو هلنا ||
 نمفقن تكل

 هضا ارغأ

 كثءببوأاسو دانة ومى
 تاقوأ 0 مكير

 00 اك فطر كك 1

 تنك لب لطا اوعلا فور 6
 ىل وأ لئاطر 44 م ىطدت /

 كالتلقوأ لطاش كرها

 ىلع

 تاكلي :ح راقب ىذلا ىتعملا
 فوطقوأ

 كللوقأ و م كرز [[

 اجرعمئرقاذا ااا |
 لبا ارعش ذاك احوعم ذرممو

 ىلب ارعشك لذ ف عطور ل ريغد ةيءملل سياوام هد وبمملادذب رسامرملاناف دسافلا قابطلا ن ههنا هماع قدك

 500 / هوا لعوباطملا مالك اوخ ا ةرتتأ اوهر (ذيدرتلا قاطو تابلاوت؟فاورك ذو ىلا تا
 كندي نم 5

 كفو

 اذااناك بنك !كل لوقو 1

 احدمناكه سو ىلع

 ناكه م ىلع 22 اذاو

 نءحرخت تنك لب احد 1
 كل تاقوأ :

 ٠دوثات

 نمقثن ” تناك لو هلا



 مك

 ةمادقتاداشنانموثو

 قاهرالا ة«دصراملا ىمكلا < لسا رموهو ل ثا كااوإ

 ذل ةسا جاها الوان سي ةاعتالا رج ىرعص وولد ةوقف ا

 نسحوهو قيس نبا لوقو فاكنلالمأ نمد
 حجاعءامس فلا اوعلا موت د اودقوأو راهنلا سم *اًومطأدقو

 1 هلهمو

 ءاهسلاءاكب نم ضرالا كصضن « بءعئنعس راااذهنا
 ءاضفال ىف ةضفو ارد ثمحح « ردو امم هذ ( صم بهذ

 ' :باملااذهىف لك الا لوق ىل-أ امو

 هعانو بارغا | ناظتد ل 2 ب رغمو قرش ندد انرمس نع دك

 0 اوداذ_هوزاجلا ل..سىلع بارثلا ىلا ام_ممهفنو متانلاو ناطظةءلا نيب ُهَعب اطلاق
 هاوثلامظعأف هت ةمقلا ظاففلاريسغب تأت للا ةققل اةقعا الملا ماو « عيبصالا ينأنبا 00

 الك الزم ىبحأو تام أوه هنأو ىب أو كدضأو»هنأو ىلاءثهلوق امملع | 518 0 0

 راتئاق عمطلادنع نولقند ع رمل د نر رثكتا مكنام_مءلاعتهقنا ىذررا هنالللمو 00 2
 لوق ةنوهشلا دهاو ملا ندووةاضباطملا نمضةماثلاةاسسانملاو ةيوبشلاةغالبلا هذه ىلا ||| 20 'تماكرق كلذ تنك
 1 ىساجلا | 020 تيما وا
 | ليهفسأنمٌىرقاذا
 | مضرغلا اذهل ق وفن تنك

 بنكفقن|كذكعلههباوح

 اك ننك )كل لوتاوأ

 كلحرتقأ ىذا ىنعملا ىلع
 ىذلا ىعملاىفارعش مظناو
 اعارد اهتم 0 و حرتقأ
 هد تنك ليءاذاو
 باك ١كلوقأوأ ادءاس
 كلوقأ ىذلا ىتهلاىفاناتي
 نمد -تذاو « ملء صنأو

 امدقتأن أل ثمةامحى سنا « دجأ لفةايحلا قيتساترخأت
 (رخ الو) :

 كلا ترطخ ىف ىفرسدقا « ةءاساب ىلنْن ا ىفءاس نما | 7 و ا أمه 6 00 8 بدص ||
 داحآو سرف فصوقرخ الو ٍإ 1 ا تاقوأ اعش

 ىلاعش هنا:ءاموناك « اماذا عى س>ولاىرأو رخ اىلاهلرثأن م 3
 تاناظلاالو ريصمااو ىعالا ىوت.داموىلا عت هلوق قولذةردقهما!ل_صتال ىذلاز#ملاو || 0 00 اناك ناك ٠ ( ه اوس 5 *راذ 5 98

 ةقياطملاوذ_همظءىلارظنافتاومالاالوءامحالاىوتبامو ر ورحل االولاثل الو رونااالو || ؟ لب اناوبناكة فلا
 نمديعلاذ_تاياف ملسوهيلعدللا ىلهىنلالوق ثيد_1! ىف كلذ ن موو ةزاجولا نماهفامو || دزلا ىراو لمعلا اذهق

 هدب ىف:ىذلاوذ تامهلةامللانمو ريكللةبشاا نمو هترخ الءاندنمو هةئادسفأ 0
 ةغاةةباطملا ف هتررقام ىمهتنا رانااوة:طاالاراداذدلا دعبالو بتعد-سم ةاءلادعبام || ىدلا ىف-ملا فار بتكا
 فرحهيفدجوبالو حرت

 م-هاد) عسصالا يب نبا ىأر ىلءونا كح: 211 نيبو اهئ: قرفلا ن هاهي درر امو اناا

 ىلاعت لوك نيدضا اراهظاناهبفح رص يلا لقب اطملا ىهو (باعالادعب باسل ةقباطم

 امنالهمضنو هلا باجا زيي هل صاحي اطملاف نولعنالنيذلاو تواعينيذلا ىوتسس:لهلق |

 ىرتحلا لوق# مو نادض
 )ءأثمحنمفوُا!"ىلاكرمسيو » ىوناالءأالثم+ نهى ضمد

 سشلاو ما اذ_هىلا قياسلاو لهاسلوقك ل_ءاالهلوق نافرهاظاه انعمو ةةطابج ب اطملاف
 هلوقبأ||

 ةماكللا مدققءار نم 7

 ةماكماا نع لصفتت لادوأ
 لد كلتاهف مالو ةيدب

 بنك ١كل تلقوأ لعقت تنك

 تعرح
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 ولو هل-ضذ هءىفأ نكماو هانهسف ع ولا ةرعست نء< هلديالف ريدقت لك ىلعو فللا صنف ركبت

 ىو ةقرل اكلت هملعتفادكل هد ىف ىجيدبلا عوذلا اذهىمسنأنيدلا ىصويشلا مزتلا

 ممهلاولاوالاو مظعلاو رهاظال « رمصقعمريمغتلاو رشنلاو ىطلاف
 ممهلاولاوحالا ةلاقرصصقلا حم .ريسمغملاو مظعااو رهظا الاسبق فالا صن قرمْنا او ىطلاف

 ةاعارمو عونلا ةيمسش مازتلال االوأو فاكشا !مدعون يدا ازعزمشلا ىلعةذ_لا دايز عما ده

 ةدعلا هذه نمرثك ىلا تاصو ماصنالاو ةلومسلا

 (قابطلارك د

 (مهقأب ,طقاّولعاودازوىردت « اوضفخ دقو ىسنااولدب ةث-ون)

 اذافهدبعط ومقدر ريعملا عسضي ن اةغللا ىفةَقب اطملاو قايطلاو قسطتل ا اهأ لاي ةَمباطملا

 ىشمفدبلا عضوملج رلا عضوانهلصا ةّقب اطملا ىجصالا لاقو ريعيبلا قداط لق دل

 داو د ىلعام_ْم تايلننش تل نيت الاب دج نب لم التالاكو عدرالا تاوذ

 نيب عجل حالطصالا ىفةَمب اطملا نال ةسا.نمحالطمالا ةمم-توةغالا ةمم-ت نيب سدلو ىمهتنا

 فساو داوسلاو ضاسااو راهنلاولمللاورادصالاوداريالاكر عد تس وامالك ىف نيد

 ضانسااهريغوىنامرلا لاك دةذداوسلاو ضايسلا ىنعا امهريغ ةّقباطملا هبل_هحتام ناولالا

 اًذاو سه اهيساصنمادعيداز ىوقاذا ام ممالك الناولالا ة.ّةي فال ناّدضداوسلاو
 جيبدتلا نمةسقي اطملا ىف اودرو أ مهناف كلذب اهم قحأ جيبدت:لاف ةقباطلاءناولالا ةءقي اوقلأ
 ةناكلا ةهمتوط سوس ناكر

 ىناةسيدلا لايعق ”البآو « هبنع دوج مع مب ىدفلاف

 باحررارض او عتنداوسو مداوددارج ا
 نيلعف نو أن يعتانم تناكءاوسسانلا بلاغد:ءنيد_ذاا نيب عمجلا ةقباطملانأررةدقو
 امارثكالا مهو ةغئاطفا,يف نوفل ةعاموقد أ | نع لئسد قو ٍشفخالا لاقو كاذدريغْنموأ
 بناكلا ارذم ب ةمادقممممدداو ظفا ىف نينعملا كارتشا امن أ نوعي ةفاطو هدضو خل

 معالادايز لوق كلذ فاو دروأو

 مانسو لداكمهيفموالو *« لذاكبنورصنت سن مهتنينو
 وهاذ_هو نافان#نانءااودحاو ظذالاف فورعملاوذءلا ىناثلاو لجر مسا لرتالا لهاكسف

 دقفدصحاو ظفا ف نيمنعملا كارتشا :-ةباطملا نا لاق نم ٌسمْحالا لاقو هنسهماتاا سانحلا

 هيبطنا متم لعأ نم هللا ناصسلاةكلذ نافرعب ا اكحوأ ل _..ةنىمدالاو لءلللافلاخ
 اهيف هلي اشملا لدا نم (م-خمو) ةقب اطل ا باو ىف سذالا أم ن_ب>اامو هشمخو
 لكلا أفني-ئ.ث نب عمدتنا ةيلياقملا لاه كك اكس !١تاف لامن قال قييملذا خ ملع سدلو

 نيةظفان نابت الا ىشةقب اطااودهدض كانه تطرشأب 0---_ دادضالا لباقتو

 عسبصالا ىلانب نيدلا كك زوثدةاو «دضاايدضا !قياط ملكستملان اكو ىرخالادض ةذحاولاو
 ظافاافأب + ب رضو هدمها ظالابقأب برعض نابرضة باطلا لاف هنأف هررقامف ب واقل

 ) ؤفاكستاا لاثف) اًوناك# ىععزالا ظفابناك امواقانط ىعم ةق.ةلسا طظفاب ناك انزاحما

 ةعرملا عئاضيلا بل رشم اي
 تعا اءالوق 5 ىعمام لاق مح

 رطااو»ثمغلاو هراطمأق

 قايطلا

 رطمه نوكب فيكن هكاسقل

 ثعغلا هللا قال تلقذ

 كلف سك فرو اسد
 ودورطملاو» ثمفااّنا هل
 وهءامملا ناك باودلا

 لاقو باك-لاوعو رطملا

 زيا تر «ىأاناعدق عاجلا
 ردقأ نمل ا ىأو رعشأ

 ىاو عرسأ نيت :مدبلاىأو

 ركبوبألاقف عنصأ نيتورلا
 اولاًمذرذظاا ىلع ىنوقساف

 ىلا اناءمت كلاكسام لاق

 ةناغىلءعحرتقا تاقفلدرتلا

 ىام ةناهمو ٌكةوطىفام

 كءرديهغلسامرتتاو كعسو

 ةئامعب رأ ك لع حرتق أ يتح

 ترسناف لسرتلا ف فيض

 رسطأملو ني-طجرب اهيف
 تنسحأ نا لب نيحامع
 هذ_هنم دا وب مانقلا

 لك فاخت لو فاذصالا
 قيسلاديئالذ فالخالا
 ' ,ةأنا كلذ لاثمو هيصقو
 م ةداناك بنك اكل
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 لحزلا ةمزاكلاملت اًقمنبنيدلاع ءالع ميشلا انتداب نبالو هع نءعةر ةسألا ىلاوملاهودو

 ذااو فالا ف عسا ىلظذال او ب وأهم ا سانخلا ىلعهلاجزان مهل هتدرو أ هددرك ذ مدقق دقو

 وذو ماصسنالا ةدصو ف سعتلان مرا رفااووشلا مدع عمة داعو ةداقنيب

 ءافك اوءاوقانيبا يف عج

 انددرف ءاطباو ءاطخاو

 بر-همو ناو فان راور-غثو «» "لقمدددو غادصاودودخ ادر 0 كلذدعب هيلع

 برطمو كل :ولابربو ساكو *« سجرتو نانو ناسوسودروف
 0 وة عر هدنو وال ادع ف تعءععماو

 رغد ةرطان تاذد ومذغدص 3 لذك ف طعما نيدجر 1

 رد س جرن قم حاف ا,رسآ 5 ةزوةنانلاله حايصلبل

 اعماح بكرت ٌةداةعوو ثلا نماملاخ داو تدب ىف ةرثنا اوال توك نا امه دصقلا لخاو
 معا امأو م بترملا لدغ ارمش هلا دنقلا لع مذا ل١ ىببتنا ةعرتخلا ىناعملاو ظفالا ةلو ممم
 رعاشا|لوقكف بترااربغ ىنعأ سكعااوهىذأا

 افدروادقواظلط لازغو « ندغو ف ةستنواولسأ فك

 هءفنيتيالدساو مسقوه:لاسجالا ىلعر دوك ذملا مسقلاأماو# تنءلا فرهاظ سيئرتلا مدع

 ادقناذك اهفهءلعاندقنو

 ريذ و نصرمفح نأ تاق
 بددأو هستفو سيئارو

 فاجالدس رثأول مسد ا

 روك تا الثا فالطلاب

 هقفتا-الاهدهدثنامث 1

 هنأرعا ن روقاط# منك لد

 عقبال هعاسجلا تلاد هماع

 دمنا تاقمن قالط ادهم

 ةمل اةشلاتافاكلا تم 1 مدنا سكعالو بنترت ل مك او 2 'ىل-ع

 اس انت 0 03 رطل ذأ عبس ندع "أوس نمىدنعوءامشل اءاح 1 نك 00 35 هماع

 اس 0 معان رس 17 ناكلا عم م الط ساكو نوناكو نسكو نك تراخ' لا ةءال لاق وتاسالا

 ترظن لاةيامناو كل لاق نءلوقانهتقي رظو

 هباحا ةعامجلا د ةكمف هملا اذقوهنادمم ىف عفصا | اذا عبس *« ةحاوح نمىدنعو عافصا !ءاج

 تانصغايريطل!تممث لاق

 تراب تل ةفامهتم هش أو
 تناك عيرلا ءاحاذا

 قرو ت2 رانطالا ىذا ب

 نمماكَن كيف رادثالا
 مث راثدالا تحت تاردخلا

 تاندن الثم تاق لاك

 قنه تاّقف ىدغملا لثم
 قغااكو تاند2اكردللا

 لاق مث تاوصالا عم 0

 تيلج عسرلا نمز تاقرل

 عرداتةالهورتسكذ را
 ع رلا س دل تاقف رم

 افقو معان نارحو ةوكرو 0 ةيشاعو لور زو قردطو عطذ

 مالكلاا ى. منا ةمفاقل نيكتىفذ وقوف طالا ىف ةياغاةقو عطلات الآن ههرك د امدعيهلوق وذ

 الااومظناعم- مناف تاسصيدبلا باد اماو #* هريغ ىلبعو بتر اا ل_فتةاارمشثلاو تلا لع

 "فال ءاد ايزو بابلا انه ديدي ملا ءافعل _ةعمدقملا هنال بترا لصفملا

 عاونأ ىلع هل ةثملا هد ردملاتاسالا نس ىلعاشامو عوذلا اذه ىلعادهاشألاْم نوكح,

 ثلا مدعو ةقرلاو ةلوهمسلا ن نمهلعلة|املبابلا د هىةباعنيدلا ىدصتسو عدلا

 : هلوقوهو

 مهجممنمويلعمويلامسوتم « ىهلو كتركفىتبنا ىيتسودجو
 نع لقلانانع تس-دذإو بيكصرتلا ةداّقع عمزشب الا ونلا اذ-مباوأي ل ناممعل او

 امهو لسو هيلع هللا ىلسىننا يدم هل نما همن :وكلاه_ملعمالكلا

 : مقتنلا ها لا هناقع «* ىو هموقىفا ادينا ىذا ثمدح

 4 محْغلا ف لاجدةىرشلا ثءأو لش # ىذاداجثيغلاو مش ىف رديلاف

 ىلصو ا نيدلاز ءثدبو

 مهرمشل ىطفّزعتفدح وأو 5 ىدنوا دش نمرمّسد ورسسد و رمت

 فالا بدئرت نءزمعو ثالث ىلعه-ف صن هنال فالا ف صن هلا مهرمدذ ىطفرعتذ هلوق

 رينا
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 نم تفاح ىلاعت قا

 ىرهس ىلع فرذعاون حلاةهليقل « ايست: هبوبحما مرسىلاع جرع

 ةعل درأو ةعبرا نيب هئمو

 م +ا!و نامرلاو درولاو عاطلاك 3 ديرارجاو دودو رغت

 ىلاهتهتلاهجبر فةءلاننيدلا سمثلوقدل مهو

 اهتولاققساو فاو ئضاف « اماساو باقلاو عمدلاو ىدسجىار
 ةدمصق نمىلوق هلشءو

 ع.ددبلاخ و.شانرغتلا ولاذسللا كك_سمولالدلاو هام نه

 ميصرتل او ماما نسور كسكنلا وفالاو لممكسلا فاو رظنا

 د
 هاا تاخاهيدوسللا ىنك «* ةسنمة سمى كلم .

 هي ارض مول هيد هما دحو «© هراوح وهراقو و ههدجو ند

 هيام لالش نم م علي قربا او 5 امصا| هب ريست ىوضر ىلعرق

 ةمسو همسي ةمهددملا مظانرباحنبالو

 دامالا سيكل! ىفندغرهزوا 5 ىباواالالهدو ا اسظ تش نا

 ددقافدرلاودقلاواهد_ذْنو » اهرعشاواههجولو اهظعللف

 ةعيسو ةعمسنبب ىزراملانب مي-رلا دمع نيدلا م ةاضَهلا ىذاه عمم

 هبحاصًالرملجتف قبطىلع » ىمض ةذيطب زكسلاب عطقي
 هك ١ اوك نيب فالا ىفةلاهىدا 5 'ل_هأ اسوم لق رعب يديك

 -ار هناؤ ”لهالاال !فال !قهسءاع صوصنم

 تاباىهو ممئاعذ'ةذاجؤبصسءتلااويكرو ممارعش نمىزانا | ىلا اه ومس تاسال اذ هذ

 امدال لبعد هنيخرؤملا ضعب تبا ردقو املا ريسغاه درب ءةرالو املا اري_غاهكمي

 ىسوتن | دو-وأاةظةاب فهدو د دو-ولاب ىامدعلان هىزاملاح ركنال_ةاهااهوتا

 ةتابنني نيدلا لاه هلا لوقةهثالثو ةالثنيبهنمو هروكذ لا نيدلا باههش زيسشلا مالك

 رحسلا ف ميصلا ىتاربالالب دحن + ىلتحدللاق ون لاخنا ىلا رظناو

 فسعتا نمل 0نكءاو ةسووةسخنب روك ذملاح راشلارذعج يلا نيدلا باه. زج سللو

 دقو ةمدنج اةدايزامءافدصقلا لوخ د ىلءريصن ل نكلو بدثكلا ةفص هنوك-ادلمالا ىلع انريص

 نيش ءلانيد- هقرمشنااو فالا نا رباجن ب ! همس[ ص يهب لب حرم“ ه0 لالا باهشلاق
 ىلا عمجارا ثم لكو ة«بس ىلءرمشفلا صو ةتسس ىلع فلا ف صن هنال ل: .بقتا! لماكريسغ

 تلق فال ا ىفةروك دمرع -غىبث هوراطثالاىلا

 هرفكمو لدئهءنيءاملاو
 هنانفص نولوهتردك ب»ق

 حداو <تاندوىل ل“ هريطلاو

 هنانغبايد ام نغم لو

 _ اببْك ه«سادرولاو

 هنامنم هنايثانا ىد_ 6
 رحم ىكزأتباجعم - رلانمز

 هئالدربخ يار ا

 «ادباذا سئرلا اذه هناك

 هناطعو هنامو هقاخ ىف

 رْغأ ىدنورعتتز ءأ ىددع
 هناتوو ه-ةاشفف ل- ل

 «ىدذجم او ىونأللا هءلاو عل

 هنامذي بر اهود ىو او

 هقثسغلاو هرامجزتىفر هيلاام

 هناوأفوملاو هراطسمأ
 «انئاعيوانشاو اوم همم ل> ب

 هناذقفادملا اذهلازال

 مرصعةداسنوقابلاةداسلاو
4نس لل ع ؟تود- رجم 5

 هانيو 

 هلريظتالح رط م فالا تف ىض هوق نيدلا ب اهم“ . يشل لاق عطقبهلوقن م مهد اذه

 ه-حاصلوقن مرولا ىدواسعم ةضطبل ا لعج هنافريظت ن١ ىفاوا سل ىعض تلقرمُما ىف

 نيب عجبا فاولصوو هد هنق نثاغ نادنجأ مهو فالا ىفام ياء ص هل اقدصقاودملما هش ىف

 مهل ير د دارس ناك نول د:ءئاىلا بأ را لصفملا رمانلاو فالا



 قئاللاودو ىديعلدب

 ركب ونأ ىذاةلاورثعج وأ

 اركزوبأ خيشلاو يبرحلا
 لضافالا نم ةقمطو ىريخا

 موف لدارالا ند عم

 حو امتاقف ةدشروا

 نحاول هيا دلع
 لاك | نيع م منع فرعي

 نه هناكم س.رلاذ أو

 ىهلو تددااور دصأا

 فو مدقو مدق لضفلا

 م بدالا

 ساما مو ثدددو ميدق

 دقلاقو هرظني قا روظو

 اهركن اناس أهءلع تيعدا

 ىبَع ةهيدملا نه قوع د

 نزاوةنةاماوءتك او رسذنلا

 تاقفاذد ىلءاولوقو

 ه«هنام اوربا عسر لازرب

 هناك كو ةضرا هعورلرظن اف

 «رينع وْ نمد بركلاو

 هناورو هنام لذ هرول نم

 . اذن
 حج حس سا اا ببتتت07077اب7ب7اا7ب09ل)

 ق2 نمو ىظ- نم”لقأ « ىتلطعءىف ىانمع تنباعام
 قالو قوذال تحد ةدقو رامبو ىدنع تعينك

 رهزءاهلات امس ارغنمو

 اًةاطم فرط هيو ريربخ4 *« دق.مارغلاب باق. ىلو
 اةنلابو بي ذءأانىبلق لاعا © هرغثوهأاىفىدحو طرت نءو

 هلوق.دمو

 هماهتو أ دب ىلنم 5 هريصخلاب هقدرأب

 ةنائئءالوقدلنمو
 ديزباذو نومسأف اذ هذ * هيلع عمد ىلو بلق دل

 ةيدوتلا ةدايز عم هلوق هلثمو
 هلام انسان اريثك ا ه ارةف سالو ل .عفال
 هلاتفىذوةلاز غشت « اناريلا ف:ماقو ني-ءذل

 ةيدوتلاة دايز عم هلوقدلث هو

 ىلا ىمدفارسان مسد! « ىشاف هموت نع هتئاأس

 ىخأ اذ_هو ىلاءاذ لاقف « جدلاردبو كسا ارصنأو

 هن الوو هن الث ند سو.> نبالز

 هقيربا نءو ىأ" الاا هاك ع #2 ههجوب يدنا ىنغيقطرقمو 1

 هتءرو هماةد ور هساةم نم * اهقاذمواهنولو مادا ل_هذ

 ىبورلان:الوقدهل هو
 موحن نوح داذا تايثداطا ىف 0 مكسضوسو كهوح ووك وار

 موجر تابرخالاو جدااولج 95 حجادمو ىد أل لاسعم اهم

 وهو ةمسادلالا ةدج لوتدلمو

 ران نم لد :ءوىدنع مهلامو 5 اةارئالا نو_ثاولا ىأاملو

 راثلاوىل.سااو ف.تااباءاغنأو « ىجمدأو كيرظان نممهانوزغ
 ىلءعهحرشىف نيتببلانيذهدروا دقو باسل زثىادنال رفع ونا نيدل باه مشا لاق
 لوذو باماالاىودنمتناك ةذ .جن اى دنالار باحدث هلنا دمع ىلا ه«-.داص ةعيدب

 امهيفامانيتيما |نيذ» مظن ىذاو باده'الاءذ ري قاعتنيلهذملا ضعب نا ىتح بادآ الا لدا

 اهرامخنمدالبلاهذهوا و اهرايددعبالا كاذىف هرغامو باذعلا ظافلالاو ىناعملا نم
 اهلوقوهو اهراعشأ نءاذهىّداو اهراعثزوهضعب رداتدقو

 مهمه !لطلا فءاضمهأفو » ضورءاضهرلاةءقاان اكو

 مطفلاىلءتادلاولاو:- * انيلعونت هنوصغلظت

 ميددالل ةمادملا نمذاأ ه الالزامظىل-ء اناقنبأو

 ميظنلا دقعلا بنا ساق « ىقلاوغلاةااحءادح عورت

1 
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 هلامز ا ىلءلد تيملاردص ىلءرصتقاول هناف هلئثان لاما كلامي دق هنكءاو هلوقب كاردتسالا
 اذاو ضحن ا حدملل مالكلا صلخي و لا ة> الا اذه ليزرام لرد:_بافمذ ةفص التو د وذو[

 ةوق نم بدال والعتب هةوذعتمففاجرالا تي قئاذلالمأت

 اماقسن كلل تقدص ىئدعلثم د عوف اف اعدنع تنام لا مم

 نءوهورلعلا اًذ_هقوذنعب 2# ن هىلعالا خال لاردةسالا 0

 1 يع م عرالارق ىدنع تنزه رخو هت ةهنافل والا مسقاادهاوش

 هةقر ىلع ميسنا !لفطّ_ ىذا تءكشتلا كار دةسالا ىنعم ىلعةدابزلا/تكن مث تقدصهلوقب
 لاواملااذ_هىلءتامعيدبلا باهتاوهّد رغدعي لدأ:الو امي ديان ع وملا اذه نكساممالواو
 اوبزتمافمهسا نهف طاب اهوسزاموقاوذالا لهأ ىلع ةفال_سلا سوك اورادأو اوهست

 كلا اذ_هىفالعو هدرومىفاصاا لهاا اذهىفالسنيدلا ىف_ص يلا نا هل اوقآىذلاو
 هيو هدضاموهمظنم ىبديلا

 ىعذافو نءنكساو باةءااددنع 0 اوعجردةواموناوءج ربت ت وحر

 لءمكش باةعلادنعهلوةىفواوه-ردقو لوب هدك و اردّةسال ا لق هيريخ ا امر رق هناف

 1 نيدلازعتسو معيعيدي ف ع وذلا اًدهاومظنامم مناف تا“ .هعلاامأو يدي

 ىهةسن هءربلاو ىستشاا نع ءنكل « فسدااذ كارد الا تمحم كف

 ىيعيدبت دو بيكرتل ا ةداقع عمءا ءلا قاقي مماع هاف تلا اذهامأو

 مشو ىلع نكلاكر د متاقف 5 اسقرف عدا ىرئاولاق

 تبيلا ذهن سام ىفلب وطنا !نءقغيام ياسا قوذلاو للا لها فاصنا فو

 (رشنلاو نطلاركا 3١

 (مههااولاو>الاو ظعلاورهظال * رصق عمرببغتلاو ريشنل او ىطلاو)
 اماوام.ئمد_كاو نكح ىلع صامةالم صف اما ادعاصف نشرك ذ”نآوهرشنلاو ىطلا

 هيقمايامىلا دس>-اولك ٌدرلةءااىلا ضّوفتو ددعتم ىلءلّمْشب داو ظفاب أ تةالامحا

 روك ذملا ىلا ع د رب مهسسق ناسعسق ل. ء.صختلا ىلعروك ذاانا مثكلل ذ ىلع صنن ”نأ حادح كنأال

 اذهو ىفاثا اثلاول قالا لالا توكل اقم رخادا دضال ارب سغ نمبدرتلا ىلعمدعد

 ةقث بيترتلا همق طرت _ثدالىذلا اوهو سكملا ىلع مستور مشالاورشنلاو فالاىفرثك الاوه

 ل -او مسقومف لاالا ىلءروك ذااامآدرخأ: وأ مد ةةهعضومىلائثلكدري عماسلانأب

 اذه نملدذس ىظو نهغوردب هن الث ه:هىللوةينا هلا ثمسكعنكعالو بدثرت 7 ه.فنييال

 ًاديئمدهملا وه م او فللا ىف بت را ل_صقاا تاك اذاوماسقاةنالث ىلءرمشنلاو فالانا

 اوغََماَو هيفا اونكستاراهئااو ىلاالا مكسل ل عج هدجر نمو ىلا.هثدل اوقنمؤ شنب هنقددهاوش

 0 لاك لنمو رابنلا ىلا عمجارءاغتالاو لءللا ىلا عج ار نوكسل افءا شف نم
 نر #3 هتمءئدرو نمىذا!تناتساأ

 امو رشنلاو فللاوةراءّمسالاو 30 رههأا سام نيب ظافاالا ةوشح عمتمبلا اذه عمجدقو

 مكتمل لا ادنب دهن نيدلا س:*لوق فطلأ

 تاقدقاولاوو ساملا لهأ

 بندق نعماهن تاق

 لك ًابىذلا اوه لات ف
 لح افونتساتاقف اذذلا

 سوقلاتيلقناو ركبانأا
 الببئذلاراصو ةر 9

 كلوقىتعماخ اغلا لكأ
 ٌكاذ ل-ثمفف اضغلا نا
 هئرعأ الاضعلا ناك ضاخت

 لقأللاةفءاضغءالا : ىنعع

 ركناف اتتلقامتأتت اًضغلا

 كعو انتاقن لذ تلإ
 بر-م ته نع كانغأام

 صاري راسو كعبش وهو هئم

 رشا او ىطاا

 ىل لف كي كب قالب 0

 هما
 رعشأ شنت م 0ر2 ْن مارا

 تاقاك تاق 1 3

 ةيئاقلا كاوشللا ت -

 ةقير
 طمدهل 0 :

 الف ب برسعلا اهكلستل

 سيارلالخدم اهكل؟



 (كاردتسالا)

 هساوسو بنج هلونوا

 ملكلا هيلع طفلان هدلو

 لقانا

 ضاق نمل مام امضاقاب

 | ضارانماعىطقن ة”ئذلادانا

 م رامةمقظ تسد داق

 1 أسف” تهظناذ!نيذغتال

 |صاغت لاذ ممفاذغاانا

 ١ رداقتمرعاش تالي دقاف
 ضاغِس ذباب تاب دقاو
 3 مهساف رعشلا تضرق دقاو

 عمساو

 ىييدبي هبي دينيلغالف
 ضاسومادوسنومر"الو

 | كلوق ىعمامركبانأانتاقف
 ىذلاامو ةهزام ةسفض

 ضافذملاقراباا:تدرا
 ة.فاق هلاق نوكم نآركناق

 0 قلنطمقاون

 يتصف ب7

 ىمعي دب تدب و

 نيب عملا اودو ءالذ فل اً عب رتااو مدةناكملكست ا|ضارغأن منيف نيب عجلانالا نوكمأل !١

 |ضافضفا افرايلا لاذ حان نم

 هلوقينامزلا ىوكش ىف لئاقلا نسحادقاوأ :
 | ضارقواعئاطرعشدسشنل

 7 جا

 نيدلازع ءزييشلا تدو 7” اس اذها رمل لما ناسمعلاامأو

 دكت كر حان انتا ر اص 0 هيسمقاررغش ىف اهنا ناك

 مهدعب دعب ىرايطصالانر ىنك يأ 3 مهلثامثىفىلانتفاو ىلزغت

 هانععلةةتمنيرطشلا نملكوةيزعتلاو صلاهنابيسنلا نيب تيبلا اذهنانفا ىف عجلاو
 ديؤي و تاءاكلافطاآن مهلءانر حت ل زغتلا نانريسه!تومن ءةباككلاو بيرغ عج وه

 جبر قلا ىعتباعون ري_بهكأ ارب رحتي ىعسملا هناك ىف عبصالا ىنأ نبارك ذ مهدعبدعب ىلوقكالد

 تناحمالا نال ىقءقدؤرفامهد م نك-اوتاذمفالان هاسد .رتوهو تايعيدبلا بامصأ هما.

 ءأ ىلا هتهتاوىاءملاوثونفلا

 *(كاردتسالارك ذ)

 ه(مضو ىلع نكلاكرد:#هتاقف » اةتقرفدعب اكل ىرئاولاق) «
 مسقو دك ق لو م اكنملاهيريخأ ل ريرق'همف كاردالا مدع مق نيوسق ىلع كاردٌسالا||

 لئاقلا لوق لوألا هلأ ن كلذ همدقتال
 ىداعالل نكساو ادوواححؤ * اعو ردم( ناوخاو

 ىداؤف ىف نكلو اهواكف ٠ تاب'اصاماهسمهئاخو

 7 3 يؤلق امم تةددقاولاهو

 وهو ا

 ىتول قد 0 نكلو تءاض 0 ًاقدص.ضتءاضدق لافنا

 عقومنس>أ هنمن كلوتعتَو « اهنأقدهمفتءقودق لاقوأ

 هلوةبىنارالا ىذاقلا هب اغغاداجأو بالا ادهىف فطات نمبو

 .اماظعلا معلا نمترعأةوسك ه اص ىعدجج ت اسك داىتطلاع

 اماقس: نكل تقدص دع لم * ىوهلاىف ىدنع تن تاق

 <ريعشلاردق لعزكلو « قياس حج وعا لذ نم سرفىلو
 مدقنتان ملمع نكلو اولع يه ىديزب اهف ثرصق ام مسقأو

 مدّ الىذلاودو ىناثلا مسقلادهاو ةاناو كار الا نملوالا ممقلادهاوش تايب هلهو

 رهزلوقلثمد.ك والورب رقت كاردسالا

 هلئانلاملا كإ يدق هنكسلو « هلام رنا كاهيالةقثوخأ

 عيدبلا عاف أ ىفءلخدتل كارد: الا عمنع ةدئاز ةثكن كارد: الا ف نكح م ىو
 ىعم ىل-ع ةدايزلا نمريهز تدب لام مياتااقوذلا ىلع ىذالو اعيديد_هب الفالاو

 كاردتسالا
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 هلوقلزغلا ىلارشفلاو ةسا+انءصلخلاو
 ادعتاو مالملافوذع ماقأ ٠ ىرهىوس توعص دق لكن مو

 ادعس تعدلا,ناك ىلوذءتءلف © ىدعسمكيإل هاوهأ نملصو اذا

 اةنلالوذعلات نك ىئتملامأ «٠ ادنغم نوكينم ىببح بحي
 ملقلاو 5 ىدهاهب ت دوام فاوَتلَتن 5 هدم اران تا لا

 اهيفشنا يلا رام 0 ادهعمو اعدتاذ_ععىنركذت * ةتامتلا ببحطلا رادوىلا لو
 مسال تنك املا 4 ادصسم ترصنانيح اهوا تاع « اغعاظم دلل تالا كاذ مدأ مو

 تلا 376 0 اد_-ىئنج ماقدقاملاطدتذ « اهاالمح ولد نأ ىف ارط بارت
 هل اداهتأاتري_دعاامد قرسس اسف « ىد-ابت تربت ءاو 0

 تقال در 1 ا
 0 0 ادوعتاممددس جاهمدوعت « اهصارعىف ةفقو ىداولعكو

 كا 0 َْن ا١دلقم قمع رد نم هريبصا « ا ىمييسملا لاذ دوعت

 9 تسجل دنا اددش اد ةءدتعلاداعأ فانع ه انو هيك تت ل مل برايو

 نيرشعألدشنأى سن: رم ادم املا نك لعد انت 0 ةداسولا.هّشلا فكلا ل_عجا لو

 0 ادّرعم ايساك ىفاضع بوت »* ةدقغأو هنول ند هندكاوح و

 دمام رود نإ 0 ادصلا ىلا تيدص تح ىندرواو * ىونااىلاّتب رطىّتح ئّوقو

 ان اده-ث'الءريتخ لوا تنك امو » هقيرل هلا ودهشا ناب تدهش
 ع ْ اديرع فرك هناسثا اولسالاو « هلا ة_.لبابلا فاللانأو

 نا حاصل اهلي قد! اهكللسام قد رطىلعهمف ىشمو لاو نلااًذه ىلع عساووذحلا اذهاذح نمو

 2 يتامحلادعا لو هلة احءاضقل هب .ذتا هنأ هانعمان أيد #لا نب نيدلا لاك ىلابتكهنافريهز نيدلاءاجب
 110 ١ ناننفالا هيرهظيو نادبلا سنار ءهنم لسع لزغلا ىلا اهم صلختو اهاوري_غل هود

 . 9 انام: قدا : : ىهو

 2 د: ةنوزقداوسجرو الشفتد قلم سيئر تكلقو « ةجاع :ىل تدب نأ ان كنود
 1: هيب م فقل اذخاف ْ الد_نث نآب ىذرتالف راغت * هير تنأ ىذلا لضالل كالءا
 2 تءلفغتاناار دور الوالف اوس نمامأو كغ ٠ ةنم لمعالا نك ملاذا
 القثأنأىلن 1ىتستفذنو ه ةدفاك لك مكنع انامز تاح

 الاذن |طق بيم ريسسغل « ىننأتاكذ ا و
 اللد لاد.غالا اك كل ل, * ثدالتوكشام ارهدتثءدقو
 التلاورسملةرطسالا تقشألو « ىوهلاو ةبامصللالا تمسهامو

 الزغتلسست ىناطعأوو د-غأو 5 00 حورأ

 ء«ىضتسلهحاضبةدايزةرثكلا,تيلطناس رغاعوت نانتفالا تي آر نكلو حرمشلا لاط دقو
 نيدلا ئصزحشلا تدبو اللا مدنا

 مدقىلءالا دا ا « ىرأ طق ظاحلالا امظلقت
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 ناحل امظنو دماخلا ل رح رك حدةامهّتنطفراونأ نم حدقحدمناو بسنو فرش بدسنلل ١

 بيشتلاو ةساسهلا نييهيف عج ىذلا نانتفالا ىف هلوق نف دماحلا لواس ف

 رفعالالازغلا ظاشلا,تنرو ه رطأتملاانةلادامك ترطخ 2 1

 رذؤح ةفطءوةروسق كنف بءادتو نءاطت نب كَحأو 0 0

 ظ بمرتب بيير رم
 رذنملانبابئاكهماعتغحز - ةندودرطم نيغدصلا بعلعو اهمرا رقاقأا 76 7

 هيفنغاع حرخ )وهوأأ ترا 00
 سرتفمفك سأك لك لو-و ٠ سر امل يره لك ىوتراز اتلسلاو
 هددد لاق ام ىل-أ امو 0 0 اي و

 نمرحلاة يآ نعاهفامآ فورس «» تقطن ىصضلا ىهازلا اهدخالت امهم هلم تاتش ىذا

 سقالق نب وتفلا أ لوقفبتاد ١ هلخ ىلا ا“
 نافج'الامراوصناودملتو « ناتلادقاعمروعئل اودع هول دفنا
 ناّر-ااىلاوع ةاكلازه 5 مهدودق حامراوزهدقو او مو هقل ننشر كا

 نالزغلا ىلءاهسالمتءلخ ه اقارأ تلغأ ادرز اوءردتو فانع تدع 0

 ةةرىلارثما او ةدماجلا عت نم صاخو نر ل اك كح ةدءمقف "نكذا نو ةنومانةيقكر 0
 لازغلا

 ني رط_ثةدسسصغلا مسق هنافهقناهجر كمل انها بهدم عسلا ىضاقلا 0 نقد عت 1 -
 ةساجلاناسرف اهنودفقت ةد.صةلاهذهو نيل ةغالسيلا ناد_.مىف بءالتو ا اعلا

 اهلومث فطار خل عت فطلب تبعل نم اهلزَغ ف ئاطا نم ىنثنو اهاوف نمداوملاوبكيد تا

 00 1 1 1 ىثد و ياخ لسبلا

 -!2نوكي نا ىوهي ىريغو « ىدرلا بهريوارهدلا فاي ئاوس ةغللاوربكاهملعت
 اد_ءاذاماؤزلا توملارذحأالو « اطسنارهدلا بهرأال ىنكلو قرصا (ي اىذلا

 ادي هل دسمأ نأ يمقن تادحلا هفرطرهدلا ثداح ىودش دموأو هملعتنأى“ تأ ىلا

 ادريشسلا كرتتل_-ةملحو * ةردج ءاملا لري مروع دقو فال

 ىدسىددوسالح نمراعلكىرأ «* ىناف مان اللراقم-ا طرفو 0
 ادروم ةّرلا رم ىل ناكولو * ةتمءاملا ىلا ىديأ نأ أمظآو

 ىدهلا |ىلا لصأ الأ ىدهلا تيأر# لاذ ىد ولا ارداناك ولو

 اد أ رهدلا عبس! ىلض فيل ىلو # ايش أ رهدلا ميصأ ىريخب امدقو

 ادسكل ىدأ نأ م هركلا ىلع «ي ىتاو نامزا ىدرع كياو

 ادعقمقفالا يذت :رثال ةمهىلو « ىزألا لاو ضار انأامو

 اد_صم ىهجووض اعمجب تر لث ه قناكم مودتلا زهزتاعولو

 اديزمرصأا نك اسهنم ظغلا نم « ادغدفل ىحداز ىلاو لذيو

 ادهملا زصأ ال نأ ىنّريضاخ © هززه نا ىلمأفل: ىلو

 اي هةر ء للص ناف «ه هربر ص عقو سرطل ١ قوف لاجاذا



 يت ب بببببببابابتبتبتبتبتتتتت7تتتبيويتت تا تت تامل ما ل ل لل ا

 ىمهدق سعشأ | ىصض ف ثءغلباوك# مضاورمذدلاو عمدلا ىراحجدرن
 امركح اوزعأءاباصم اندهع » ىذلا كاملا يرئاشعشمغلا قس
 ىلا هن زعو انذدلا هب تنادم « :ىذلا كلما ىلعىهناادءتمادو

 اهم« دق ةرسم الل اذهو ىمنرب * هحرمأ ىوهدق اده ناكلم

 اندر واهتم عوذ نصغن « تاناكت ”ىوذاثلصأ ةضورو
 امسقم لها عاونال انمعو « اكلامةيربسلا قانعال اندسقف
 امغسضرهدلا هب هاش ها هل 5 ىضقنا اذا باكل ارادن “اك

 م عاومانالاك زالتقد فو « ضّوةمريغ نيدلاداع ناك
 امر ءا|كذاصو أ تعلط دقن .» ىذتنادقمخ بوب أن مكيناف

 ا«ومواّمقو لاءملع تددجدقف « تذمدق ديؤملام انأ كنناو

 امه-:مبهاوملاءارحي كاَعِبأو « اعيسم. ءانثلاب ىلو ثغلاوه
 هيف نحنا رذيلولاقن مرغار 3 *ىفدبؤملا كلملاةافو تناكو

 امرا اذيست ىحانذهلا عب ر » تأشناو ىناهتلا اذمف تطسينا كي

 ةساهلاو بيست نيب عملا نماك لس سمبءصأ نانتفالا عون ف ةب زعتلاو ةمنوتلا نيب عججلاو
 نيبنانشفالا فعج حان بان اعوماا اذهىف تب رامفرظأ نمو امهم ضقانتلا ةةشا
 وهو دحاوتس ىفهساءاسؤرلا ضءبةءز.عت ف هلوقي مكسهتلا ىلا ىدؤملا حدملاو هي رعت

 هريقملاهيهللا لوكس « ىرثلا لهأ لودق كوبأ

 دحاو تبىف ىل؛دلارا-هملوق ىل- امو مهرغو لوح ا مظن ريدك ف مخل لزغلاامأو

 هسقر "ىروعلا ناس بدمج * هلصوباقالت اواحن مابعت و

 هحراجرالا ىذاقا|ةساجلاو بيسنلا نب هيف جو ع ونلا اذهةوالحيلا وذالا فها نكو
 هلوق ىفىلاعت هللا

 ءاقليمممءاقلادغف 5 ءادعالاةحاس ةمدالا لْزن

 هدعد لاقام ىل<اأمز

 ءالغ'لةمةر طننودن د « ىجحلابضرعت ءالجت ةنعطإك

 ءاغ-صالل ناع حامرلا رع « اهبايق لوك ارس ام'دعتف
 ءاهرز "هل _ةع ناعوطلا مول # 1م .ودنءامد ةسك ا الك نم

 ءامد ١ر2 ليفتانا تلا ضوخ وح * اهن 0 نودنه ةيمدأ

 ءادعالا قلع ”ىلعنوهأ « ادلت تاق ٍبابحالا دءاسول
 ةانعمق لماك نيغصنلا نملكو تدب ىف نرطلاى ل وقهلثمو

 دقولب رحرانو وقنا !باس 0 امنودنمهب وديهي ودع

 ىراصنالاد_© نب ميهارباةساهلا ةماغنو بيسنلا ةقرنيب مجف ع ونلااذهى ف نة: نعفو

 قافرلا فاا6و قاف" الاباَو او- هصئاعحااتلا ىف هرك دىرح ن<«وطدزوللا ىل حالا

 راص ب سا نأق نراك هوس رس كو معحال بداللةبارءدلي هلعفر

 اذهاتاقفومتلا ىلا امواذ
 رابنلاو عستمدق م وملانا

 در ةرهاطااو عقترا دق

 ومتأاباءانع :رةنالو فزأ

 اذاهفه. هفمودلا انه ص

 فاتهالعف سانلا جر 2

 باوحلادرام_مياسانلا

 ثاف بمجنا ىردام كانو
 ودعنلا ىف كرظانا نأ تو
 تاكام ىلث الا 0
 ههيددلا ف ةعرس نمد دع

 ةردسقو هيورلا فةدودو
 لسرتلا ف ذافنو اذملا ىلع

 لاقف اذه ىف كيراجاانأمث

 ريغفرظانأالو كلذوسأال
 ةحاضااتءئراو از_ه

 غلب أح ةحالملاترقساو
 هيلارعو أل ضافلاذاّسالا
 ثنا دامسسالااهيا لاقو

 هذه شو نا.سارخ رتب ذأ

 ىلا باوبالاءذب.وراردلا
 اك باشلا ادا اهدعرت

 قذملاو قءسا|كالدةَتعن



 (ناتثنالا)

 0 وهاس اهي

 لاقف ك.خاةهلباقملا

 صأتف رادلا برب تسل
 كافاعا تاةف راوزلا ىلع

 ىرظانتل ترضح هللا

 نءاماَتةم_ثاةرظانملاو

 تاكتافرظنلا نموأرظنلا

 نذرظنلا نم اهقاقةسشا
 نوكي نار ظنلان-->

 يمان ىتح ادداو اندءّدم

 ُ لوضفلما نم ل_ضافلا

 رصاقيو قباسأا لواط
 ةعامل تضتف قوبسملا
 اذه صو تثيذق اع

 ةمكحل اكلت نملضاناا
 ةمسظعلا كلتنع طغاو
 كارت اقفههجوىلباقو

 ىلعاصي رح لضافلاا اهيأ
 ءاحهأا ىلا اعب رس ءامالا

 (ماص خت برحلا كاقيزولو)

 رظ انت نأدي اب تل ”ىأىنف

 غ0

 لعأ لامن هقاو فاكتلا مدع عمعيدبلا نم عاونأ نا ىلعتيبلااذهر قا

 (نانسفالاركذ)

 « (مهدعب دعب ىرامطصالا” رىصصأ « مهلثامث ىف ىنانشفاو ىلْرغت)

 ل_ةمرثك افدحاو تب فرعشل!نونذ نم نيداضةم نيني أ فرءاشا نفي ناوه نانئفالا
 بددثلانم :رعاشاا هي نتأا امامأف ءازعل اوءانهلاو ا ةساهلاو سيسنلا

 ةراتع لوقك ُه كا

 ملتسملا سرافا ادخن بط 5 نلت عاش كر هسا

 رهاظنب هللادبعا ىورب وفادع أل وةكو ةساجهرخآ اوب.-:1ذتنيلالواف

 نابطاد_>ن هحورلاناكم قماتنأو مولطا كح

 ناعطااةرداْلملع تدث>خ *» ىورناكمل و5 أى أولو

 اممواشج اهيفنيملاغل ارذنواو قنا نيذلا ىدن مىلا عت هلوق هب زعتلاوةمنهتلا نيب همث عجا#و

 ماركالاو لالمل اودكب رهجو قبو نافاهلعن 01 كاست هلوةرخفلاو هب زعتلا نيب هدف عج

 ىلاعندللاهقزرن ا ةيزعنو ةئنهت ةلاسرنهدببتك امدوجحت باهٌأاةمالعلاءاشنان مو

 || ءاسدق ناكحنا فرتقااممف رهدلا ىلع بتعالو هلوقتنب هلتتامو مونىف ارك ذادإو

 عجبا مو فل_ءاع هللا انف بامام يهوامرذتعا او فايا. 0 ىذماعف

 ساجومابا ندا هب واهم نب دب زيل ءارعثلا ضءدل ]وق هب زعم اوةعنتاا نمد مظل نمهسبف

 هن زعملل

 اكافصا كلما, ىذلاءامح ركلماو 02 ةقثاذتقراف دةفديزب ربصا

 اك امق- هك ىقعالو تئزر < ه هلعن مالسالا ىف م

 لوق ةمءعحلاو هب ردتلا ني عمل هتان ناقارع 2 نستحأ عبتالا نأ نبدلا 5 زلافو

 لاق ثيح نيمالابهينميودمشرلابهيزعب ع  رلانب لضفلا نب سامءلل ساون ىبأ

 نااكودواناكحص ى مزكاد *« كالادري_2نع سايعلاانا رعت
 نساحتو ةصواسم نها * اهفو رص رودن مانا ثداوح

 نياغتوملاالو نويغمتناالف ه ىرثلا سمغىذلا تءملا' ىلا فو
 || هدو _ة:متوةاج بح اص ديؤملا كلا ادب زعتىف لاف هللا هجر ةناسن ني نيدل الاه ن ا ىرمعلو

 امور

 ءصالا لأن بهذ هت سا ىذأ ا س اونىألوقنم نس اوهام دعب ةنطا الذنالا
 ني مبجا,ةلواممةدرصق ىف براس هناف هن أهل , مدت ةندفةنا م نبارخأتناو همدقتنملوقو
 قوذداهتب اهلا ىدؤي ىذااو عارتخالا ةمال_ساتءنامعّي أواهرخ [ىلاةز هتلاوةئنهتلا
 رداع دوس اذه لمت تل رز ديل توي ىلا هسا دنت انعمد ارا نيعت ن كلل الّ:سال ا ةءارب ىفاهعاطمتدرواو ع والا اذهىف بئاعتلان مةدمصقل اهذهنا

 ىلاعت ها هجرهلوقوهواميوأساةبارغأ|

 اهسنىت_حنوزحملا سعاج ه امدقملاءازعلا كاذاحم ءانه
 امهمقيسااوذز امعال ن امش 5 عمادمر وغل ىف ماستيار وغل

 در
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 يت اس سس هحسسمس حمس سسسسسس سوو |

 نمو بيرغو عيدبن انس تناكءالكن كن مولاهنأ عرلابماوقلا هيدشت دعب:هلقملا نع هاوقف
 نءلوقي «-عوقو د_:ءتافتلالا مءانتحرص نا فمطالاعونلا اذ_هىفىل عقوامبرغا

 كيصق#

 ايتعثم لزام ىنامز ىل_-هذ ٠ اذدعننم م-هقلالنا هللاو

 ايتعانا ىلو<ك و ىعت ل ٠ وط:ىرهداب كد ١) تفلادقو

 امن هدو ركنا ىف يمد تاعجو 7 ةفيظو تامد اكرر رت

 هنلاهسرتاعرذا ىناه نا نيدلاردبةمالعلا ىلا امبتنتك ةلاسرىف كل ذريظت اشي أ ىلقفتاو

 هعلطعدوعن ىهاسن ا ىفالا لالهمارو الزئمر ؛ءلإ باقل ١ناك اذا عديريغو بقا ان كاب

 اردق لى ىذل ال ىنععطلا ىلا عارلا لواطتو الو لالت الا اذهةعاربنمتنأام اقف

 ادهىف ىلا عملا ءامظ ىنةقوددقلو ىهانتلا دنعفالاو ا فتكمرصقا هلال ىهاممورظانم نع

 ةيرديلاهك اوقلا فوطقو هر وْ ةرمةملاىلامال اكلت ىلا اةفاتمتاقف تافتلالا لاح رمسملا
 تانئاد

 رمسأ لك نءارث اط عقواو ه ىلاعملا قفا امس اردب انأ

 ردبت الل ىلا فوم انف 5 تينقتد كيال انة ذ

 ءارو نمريغلا ٠ ادانو َحلايهيانن مترظح ىذلا تديلا هناف ةمعب ديلا ىفعا ةديصقلا تسءامأو

 عورتدوو هناقتلا_ سس لع برسؤوهو ميرصلاابظ تراغتو هنارح

 باوبالاتةاغو هل نعاهتدب قوهىلا هندوارنك. لو تس ىفاهتمنكسينا تايعيديلا

 تاه عماجلات رولا داربا ندع مادام ةماقاإ ىف يريرللا سنا دقاو يعش

 ديو كل 8 هوهلاةصالخنا ضديرملالوةااةاساو ضلوا اوراب كرد 1

 راضعالا ىلع ىبمقد- تضرعو رابثحالل ىقدسح تضرع دقان اهو كشلاءادر عدصتىق حلا

 ة[ص ىف هنافدلا نس نوكي ن اور او نا اذه ىلع ىت.هددب تنب ضرع ىف شاماناو تاقو

 قرةااروطلاك ثالارت ادغشادسنا اذاو هنارقانيب هزرباسو همفاو ةرطن لازغلا لدم قوذلا

 نيدلا ىث يم يشل تدبف هنام رون نم

 مهح اذ تعم لهل د در تمدع * ل ايل

 نيدل'زعتيبامأو عونا اذه مهتيعيدبىفنايمعلا ماظن لو
 مرته ىدجو نمنكر ل تنأ أم « فغلى جعاساتفتلاامو

 ىبعي ديس و
 متافتلابىردأى طابت: او ه مهترففدنءانانلافورأامو

 ريالا ةاعا مو اهلاوق نس أ ف تز ربدقو ع ونلاةيعشتةيروتلاهمق تبلا اذه

 نيكحتلا و ةقر بول غلا عمابجذآىذلا ماصسفالاو ةرفلاو ىلظااو تافتلالا نيب ةمالل ىف

 ىنافمتلااهدعىتلاةلوه--ل او هتنقاف نيكقك تن .ىلاهر ارَمَدسات ة فاق تنكمتام ىذلا

 مالكلا لقا نعم نوكي ىذلاوهو عيشوتلاوتببلا اد_هةفقارظبك هاو ةقا ارظاا باف

 دقذ عاونالا نم هرمغنوددوصقملا وهىذلا تافلالاو رد_ملا ىلع ز معلا درو ءرخآ | ىلع الاد
 رإ_. ا ا

1 

 اندمثو ٌلاندجو اكعبطلا
 ناو تك ةكيا

 تجرخاف تاالاىتنال
 ا

 تاوصالا تعفتراىت ِ

 هلقوملاو بناحع نم لاهل

 ذا رك رخاآن
 مرت مام مانالا م أ

 نادعاا مهءاحو مالحالا

 قر هب لع اع

 مهولا م عذلخأام هلا

 فاذعالات دوذ تفل مث
 ادهبالاترهشامو تفتت

 هناء” ىف عاطدقو لضافلا

 امحادوأب هله بهو

 فنينعو نارزلا اهعسد

 "قامو نا

 لء»و سانا !فانءأق وذ

 روددصل نيه للا س ني

 دخأ دقو ردصلا دب 8

 ركبانأاتاقذ هله ساحل



02 

 مهليقن ماكل عأمك اور ىلا هتهوقكو نينمؤملا نود نما ةصلاخا وسكنت سا نأ“ ىنلا

 رب رج لوقرعشلان ءكاذلاثمو مكس نكمل امضرالا ىف مهاكمنرق نم

 مايل اهتيأ ثرغلاتءقس 5 حولط ىذيم املا ناك ىم ْ

 ىف منك اذا د ىلا ءتهلوقك لوالاس ؟ءوهو رابخالا ىلا باطلا نع اكدملا فارمصناو ْ

 , | لاعتلا فصيل لاعناب
 ةرتنع لوقا 1 هو ةيسط برب مهبني ريو الفل

 مركملاب حلا ةلزيني م هرغىطتالفتازندةاو مو نمرض- ناك
 ةيطاخملا هذه نعريذ لاه عأ| ماوه باصصأ اول منذ
 : ليغلااواهأو نيتزينعب # انلهأ عب رتدقوراؤملا فيك ا تايم
 اءاصكيثتفح ارلا لسرب ىذلاهتناو ىلا عتهلوةك ملكستلا ىلارامخالا نءملكسملا فارصناوأ رخأتفركبونأ :ولأرظ اورضح

 || مكه دنأ سن نا ىلاعتهلوةكوهورامخالا ىلا ملكتل | نع ملكت لا ف ارصناوأ تءمدلب ىلاهانق سف وأ اوقىلءاوحرتقا
 اهلقنةذاشنونلاب ثالثلا تاماكلا فةءار ةلاو يزهر هقا ىلع كلذامو ديد قاذج ت أنو ||| من اوناك تاحارت_ةاو
 تاناغتلالا سقلاءىماعمجدقرياو رفال [ةعيسباّكلا اذهىفورخازلا رصلا بحاصأ| اها تيد !ءافاط ا كنطاف
 ٠ هلوقو»و تاملاو:ءتا أ ةثالث ف ثالغلا || ى#ملاىلا ظفانم راسنلا
 داقرتلو "ىلا مانو + دمثالا, كلما لواطت : 1 هيفاسقلا ىلاتد 2و همم
 دمرالارئاعلا ىذةلءاك « ةللمل4تنا ابو تابو هعلبامل قرر ىلع هتة_.
 دوسالا فأن ءهنريخو 5 ىنءاج ايتن م كلذو | راصو هعطقأ ل سنو

 || نعفرصناو ىناثا|تدما! يف رامخالا ىلا باط4لا نعفرصناو لقالا تديلا ف بطال || ابجتامتا نيب نور داخل
 هند. ىف هيوز سه نب رامهملوق ىل-أ امو بتر ا ىلع ثلاثلا تدملا مب اكلاىلارابخالا ا دو تدزوأ تدشنأا ميه

 ا نب رشعو نا ةنسز ور ون مولهف نيدلا ميعزرب رولا فا كارلا ا )| مهدحوأ لب 00

 ١ علطملاو هن اهعيرأو أ نا بيطلاوأ مامالاوه

 امامأرادابىرلا كلام « ىئاعتااءودحت ضراعلاركب | حراق دع كل د
 ىناسرالا ىضاقل!لوقفطالا فهلثمو دحاو تن ىف ةطاخل |ىلارامخالا نع فرصناف|| ىلاعمللا نيسعثو يفاوقلا
 ىدفمها ىهةبايحالاتضراناف « اهنودلطي ةسممالا هلو | تلقناف رحيىلع صننو
 ىدع ٌمْدك اذا ىثخاىذلا اذاك « ىيحأ ناو ىل- ق عمراذا 1 ىذلا ىورلا لع زن

 بطلا نأ ل وقل وأ ىسعملا تركذو همو.أ

 الممات -اوراولا اناسناااهل 5 تدوام بابحالا ةقراةمالول ا ىتناف ه-مورأ ىذلا

 الفت ددصناامأو امل لا ىو » افند ل صردس ند كنفءاع ١ حرشتم كاندهءاكبلقلا

 / "العلاف الوقدلثمو || عاصم كاندهاثاكردصلا
 رصيلاوبلةااداوسهسقديزو « هل عاد للا مالظ نادوب ْ

 مدخلا ىف طارفالا رعي بذدعلاو « مر دال نه مترمه مخ اول
 همني !لوقرايخالا ىلا ب الملا نم فارصنالا تاتلالا فئاطان وأ

 ناسل.طلاو فمسلابرَتلق ع نامالا نام" الاّ رة .ءرس» نم

 ناتس تنك الك نكس رإل هو عاف 4 راكصرما

 هلوقن
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 لبراىفوةسمنيدلا فرش
 هنيشد لذ دمقرح لدر ىفو 5 هيرب زنع حت دمع سأز ىلع

 ىلا !نيدلا ىدتس و

 مهراوسنءىدعبل ىطءراصق * مهرطاوش نم ىوندباضرلا ناك
 ةعبرأبةعبرأ هلل سنعّدضنمنااناةاذاف نعينمةظفلو دعبلاب وندلاو ططسلاب اضرلا لب اذ
 تدواهريةيوداد الا, ز وجت "هلب املا نا ىرب نم بهذ ءىلع مهراو م هرطاوخو
 نامهعلا

 متكمملدللا ليذ تحير طو * رام يسن اياوزب ىلناو 8

 وهئطاولا نالر'اطداّءط اواولباق مهنال 'هلي ا فن يدلا ىف-صتن ند نأ 2 ً نامم_علا تدب
 ولعلا ىنعءنمام_مشءامل لي ذيدخو تحنإ قوذو ءاوهلا فرم ا_.!ارئئاطلاو ضرالا ىلع ىثاملا
 نكمالىتلا ةيفاقلا ىو منكم عمر تشم ةاظةلرظناو مةكع رشمو لمللاب عبدلاو لقسلاو

 ناريغةئيابملا نماه تنامو نيدلا ىف متحف مهراوهي اهتلواشمو مه رطاو> ةظفاو اهنمن كم

 7 نيدلارعزجشلا تيب و قوذلا فسطا ىلعهاقثدئط اون مهلوذ لن

 ىدناور سهلا قو بدشملا م ص و هلباف ل صولا نس>و ب امشل | لما

 نيبةصخ "لياقم ىهو ردهلاو طا خنقو نحو تبدشمو بايشو عبصو ليا نيب لاق

 ةيدنج اعدم ةمف اف ىدناو هلوقامأو عونلاةيمتاارار طضا هللا ةظذاب نَآو دادضالا

 قيعي ديب تدب وبناجالاةلزءعءاهك رتلبهريغلالو دض هلب اةااهلهؤد مل هناف "هلي اما | نم

 مهلظمغلا ف رحامقاب اضغاولو 5 احرم نمل كاواضرلا مبا

 اهلد قيل ناقع وتل ةيمل ال طضاال اهني ىف هلباق ةظفاب تأب ) نيدلازع ح مشل ا نار ةندك

 اولو ةظفاد رخ“ الارطشلاىفاعاراقو تلال و متن هواش تناك طئاف ئشد
 مهظغب ةءفاقلا نيكو ةرهاظ بر او ٍل_لاوبضغلاو اًمرلاَز مدادضالا ةمقي 0

 تناك تالباةملادد_عيفةن راج ىو ةنكممتناك اذا ةمفاقلا ناف رهظاحا ارمشنالاناهتلب اقمو

 ةمظتنمناممعلا ةسئاقو ةمالدىلأتدبو ىنتملاتديىفمّدةناك عونلا اذهب تر ىلعانم

 ١ ١ ىمنا نيدلازعتفب 0-0

 (تافنلالارك ذ)

 ه(محتافتلاىردأىظا,تناو « مهترفندنعاناذتل!فورأ امو)
 نظواه.5كّشاما هضرتعمف ىعمفف اذا ماكنملا نوكي ناوهلاه نات اغتلالا ةمادقرس)

 كد ثلا ىل<ناامافهمءههغار ةدعبممل ايفتاف هس نء4هأ ب الئاسوأ هلع درباذار نا

 ةداصنبحامرلا لوقكه سرك ذيواهدكٌؤ وأ

 همراكشف انا وقد ل دوالو 5 ةسار سأ.لا قوو د همرصالف

 نياامأو ةح ارسأيل اىف ناللاةفهمرصن ع:_صتامو هللوةءالئاقنام_هدورعاشلان كف

 هلرةبا:تكحا|اىفهلائمو ةبطاخن اىلارامخ الا نع ماكشلا ف ارصناتافتلالالاقئزخءملا

 |دانأ دارأناىلاعتهلوةكو نيعد-أ كاناو دعت انا تيل كرا رابخالا دعي ىلاعت 1

 د ملل

 ذاسسالا بطلا
 « بف رغاالا,مماموو

 م-ظ دسعل ريضوبو
 نسما أل ضافااذاحرالا

 تارص

 ىه>رسالا

 مد-ةملاح رلادعاذا لكو
 بامسأ ف دعب رشحو

 ىاطس بلارعمفأ ذاةرالا
 طم نانساكل مما فهو | ن

 دةعلا طانم ىلعأب 1

 وبأن يسشلا مهدعيرشضحو

 ىقهلو اذه هلا 157

 فو ىلعملا هددق لذفلا

 ىل_عالا ه-اظح بدالا
 بامصأةعاججادعيرشمو

 ةكوسالاو ”هلمسملاليسالا
 ممة«لنعاب لاحر 2 كاملا

 باق ىلا اورايصو اضهب

 هد قدح هودسصو سلما

 اووق او مهر قيهد_ى

 (تافثلالا)



 ها هاندا
 0-5 ةهش لدعلاو

 00 ٍىذشمقدصلاو

 هللاءديأك مرن يدخر
 همه ىذلا لجرلا وهو

 نانءهتمعذولو وال“ ال

 وثو لجرلا نمبوأ نع لادي

 رضحوداراامرلعلاةءل- ىف
 بوح مساقلاوأ هدعن

 هراثو هملع_ك ل_ ءلاىقو

 وأهمقفلا هدعل رض-و

 متعه |

 هد هدازيضدو

 لجرلاب صخري هباوص

 ا

 رممأاءلاقف لاكن انا ارعنب دم لاهروصاملان نيا نينثا ”لباقمففءرظوهو هنمو

 ةغاذل الوقمظنلا ىف هذمو طا مذأالو حف دج أالنينؤملا

 اداعالاءوسيامهمف تأ ىلع 5 هّقبدصرسسامهءف ناك ىّبُف

 ىلا ١لوقو 0

 لوخدلاو فطالا هاف « افطعهنمصقرلا خرو

 لمت حراخ هفدرو *# فيف> ل_خادهةطعف

 بيطخعر و مشملا :بو رح !ةامسحجك احلا نيدلارون ىفاشلاة اضل! ىضاعانالومىفريخاو ْ 1

 1 8 0 ا
 رضخا« انح ملوش. و هير ار ىلع نواصل اوءانلا,فوطرد ىدو(ةامك ناك نأ ةمهذلا

 تدرعش أ نءةمالدانا لاس روصاملا نا ل. ةف ثالث هئالثهلياقمامأو قمّدع سرانوب اصودي دج :

 هدشن أف هلباعملا ىف ِ

 ,لجرلاسالفالاو رفكلا حبتأو « اعمحا اذاايثدلاو نيدلا نسحأام

 عسبصالا نأ نب الاق سالفالاواندلاو رفكلاو نيدلا نيب وعقأو ن-سحأنيبلباثر ءاثاافأ|
 : ل طاثاإ

 ايندلا تاوهثد ىنغ < اوهدس دال ولان واو ىغمساو هلوقزيب ”هلياقملا 8

 قدد_هلار كييبألوق ةعيرابةعبرأ هلي نقم نموىوَعتلامدعن وذ: كلذو ةرخآ الا يعن نع ':

 5 هرارف ارذو هنمءبدالا ىفهلو

 قدو قئاوىأ طعأ ٠ ندمامأف يا 0 ا

 احراخال ذداانمد_هعرخآ ريض ركب وأ مراإل اماد»توملا د_دعهتيصو ىف هفءهللا ىضر

 5 تال اندر الااةدااورخأ اءالقأ ل اعف اهفالخادةرخ < الاةدهعل واو اهنمأ|

 عيدبلا“ «( اعلاف مالكلا اذ هلثم هنعرد- امكنك ماعلا اذه نقار ظناف امقنأ|

 هلظامرك ىلع نيو اريمأ ل وقسم ة-جخ "هلي اقم ند غلب ١1 تداك اهذد -ءاركا ا | همدقي لدفلا دن ارو

 افءْنب نامعل ه_هدو ا 0 0

 | وأ ىلا
 ٍ لضفلاو ثانزرملا نب رمت

 رخو 00
 : نأ مامالا باعصأ هدب

 تناو يوفي ضخ لطامااو ىرمه لمن قلنا اهمنعهللاىذدن
 2 0 سجلي اقم ب مطل ىنالاو درو او تضر نيزكح ناو تطغعمتقدصن | ىل-حر

 ىىرغي حصا ضا_ و وؤشاو * ىلعثيليالاداوسو مهروزأ
 ىلو يفيد ةسماخلاا "هل اقملاو ممصاأ ا الراهنل اوه ضحم البال ا ذ_ض حاضيالا بحاص لاق

 بسط | ىلا تدب ىلعمد- لا ةمالد آت روني اهفةلاانا ص ماللاوءاملاّنالرظنامف : جلا را

 متدقىن-ءملاو هريخإ ولحرلاب صدخم هرك ذىذإ١نافةاع اة مةيقام ٠ ندللو هلي اقملا ةدوح : دي كر

 ى-هماهب دافا ةسفاقلاىلاز اد ذ امل ناكول عسبصالا بأ ننيدلا كن لاف ل-جرلا نودب 1

 تا ن نملضف!ةسمالد لات ءر , دقت لك ىلعواردان تدماا ناكلرمشدلاءلوةب ثم ادئاز 1

 لضف ادادضالاب هلي اقملاوداددضالاريغب ىنتملاو دادضالا.لد اه هنال هلياقملا ةصعل نتا

 تاطرم اذا عرثك افنيسقذ اوتمنيئيشني عمسجت نا اقل لاك هنافك اكل بهذ موهو

 ناوىك اكسلاريغ د: ءةرهكلابل_ضفا ىلا تاو ىب ممناءذ ضالانهتطرشأ م كانغأ|

 يحاضا هدروا ام برك ررثلا ف ينطلا ىلا تن نمل_تاودادضالابالا مصتال هد_دع هلياقملا

 فرش



 ريظننلا ىو هقباطملا نم معأ يم ةةياطملا ىف ةعاجاهلاشدا "نلباقملا

 .ةدقباطملانم معأ ا املا تراصوفاورامواناو 1 ,ةىفاوامر فلا أمني و رثك افنيشش ند

 أ لاق هع بسصالا ان نيدااكز ىهذءاذهو ةقباطعسدل قفاونام نيبريظتتلاا ناذ

 ردك هيف ءامشاتأ اذا عسا ام ىلء مالك اند ملكتملا كو نع ةرادع تالد اشماا ةعك

 ىاشلايفاثلاو لوتالا:لوال لباقي ثء.حم بترتلا ىلءهزعاهداد_ضايوأ هالو

 قرد هلباةملا تناك بئرتلا ل -خأ ىتهوقفاوملاو فلاحا ىفامش كلذ ن نم مرخمال

 ناام_هد-أ نيهحونمتلباقملاو ةقباطملانعبقرفلاو داد الارق ”لباقملا نوكت
 دادضاةعيرأن يب عم_يابلاغنوكتتهلباسقملاو نيدضنيب ع-هانالا نوكتالةقباطملا

 .اىلا غلو هع ىفن ادضو مالكلارد_صيف نادض 1 أكد أ هرم ماع نا
 "هلباةملاودادضالادالانركحب:الذ_ةباطملانافاثلاو زلافة خو ردصلا ىف
 اذه تازهتمن مو اهقومم_ظءأو ةمتر ىلع أ دادضالا:نكلودا دضالاريغو دا دضألاب
 اوغَّتاو هسفاونكستاراهااو لالا مكحل ل_هج هتحر نمو ل--وزع اوةباملا

 زعىفام_هاباق مناد طاوسهو مالك اارد_صفراغااو لالا“ ىتحىلارظناف هل-ذ:نم

 مزتلاقىفادرالا طاب هكر لا نءربعم تدترتل الع ةكر زل ار وكل انكر نيد لكلا

 ءاغ ا ظفل ىلا ةكرحلا طفل نع لد_عهئاف :هلاقملا ىلع ادئاَز ن_احملا نما رض مالكلا
 ةدسقلان ود ةلصملا كرس لفل !ءاغتباو ةد هاو لص ن وكمت هكر خل انوكلل لضفلا

 سهل اًةمال_و لة#علا ة_>اجر ىلءلاذلاراّدخالا ن-س>وةَوةاابةناعالا ىلا رهن ىهو
 بر "املا غواي ىلا كرها ىدتوياه مف ةد ءقاو ةضوضشخلا دكر اكلت ىلافر اننا تا

 اظذا نءلودعلا بجوذ متلانداددعالا تةء.سةسفي رسشلاة ب الاو كلاهما باب_سأق و

 هنآ ضعن ىه ىتااتاماكل اهله تنعذمف نابلا نس سبا هفدروه ظذاىلا ةكرملا
 ةراسمعلا يفتح اال اهل ةعوض هوما اهظافاا/تدد_ءولىتلا حلادملاو عفاذملا نم ةدع

 ءارتالا نءاحملانمبو رض ةدع بسلا اذ ممالكلا اذ_هفل_غ ةريمك ظاغلا ىلا اهنع

 ثيح ناسنالا عفانم لوصراهنلاو لمالادوجو ىف هلع العج فدك لاعتو هن اكسس

 ا ةهلياسقملا عيدمأا عاونان 1 هتعمشل ل_لعتلا مالب اوغشماو اوكشلا 1

 ||قئسالا ن سوح 2 ظفالا ف الثاو فادرالاو ةراثالاو ل_ءلعتلاو

 عسب نا داصا اريخت ناب انريخ مم صضعبفانعاهضهقانعا ا | اتالم مالكم !ءاج كلذ

 فادرالا طفل نهمزلث ىف وأ مالان هةرايلا هدنمذتامو صاخلا ظفالاب منلا نم هذددعات

 | اريشع اهتتءّدنا ضءيىفهلك اذ_هو هر نمو ضدها افر# لام ثم> هجر ضءب

 تت هأنمو ىنرتنا ةرهاظااةحاصُملاو ةرهايلا ةغالاا هذ_ه الان تالك

 الو هنازالائث * ىقؤرلا ناك ا ْلسو هياء دلتا ىل_ه* ىناالوقةفيرمثلاةن_لاىف هل اهلا

 | بدةرثت_ء-ام ني-_تااءنيزلاو قرح ابى ةذرلا باق فكر ظناق هناشالا' ئثف قرنا ناك

 ١ رك تلودأ قا اوكصخذملف ىلاعت هلرقدممو ننام ”هلباةمىف بايلا اذهو ةيسانممتأو

 رثشلا ةءااغمري_للا متافممولعصادابع هتلنا مو هيلع هللا لص ىلا لوق هذمو اريثك

 ومدلانونكيىدو

 همامنب ادام. عدوا
 تد دشلاامتد_ع 0: 00

 كاكاو تدريب تيربو
 تدةاعا اهف لاياهل
 اا!سراصوةدقماا ل - تاحنأ

 دهارمض>و اناحانور و

 تاكل كلذ

 لسذيكاح ماهو
 مهةيق عمس كا

 رحت لعيفلوقيو |



 "”ىبنلا ثاك ىل ةمو

 همارغىشي ماب
 بع بشقايدنبا عرق

 هماضةسا طرف هياذع

 هكءلعهةمغم ادشو

 هماحتالّضتا]بصو
 عطاس لب انيدلاو

 هماشو لاحو ذلدعلاو

 اكلاىلونمعوان
 "همام اندلاو هاذقن

 ادنل ادب سرمكمل

 همادنلا ىغتال نيحةم

 ارغلا لع نكردماو
 همارغل |ةيقاعءوس عارعإ

 ةيمأو نب حانا حو
 همارحيهلثاوط نع

 هماعزلاءاوديةساور

 نكح ْْؤملاريمأ اونعل
 هماقال ان الع الع

 اذك ملا ىدنكل هلوق ؟

 زحره دهن !همو لصالاب

 (ةلباقملا)

 ىفدوجولاريزعوهو اذططن مكملا ف فصوق فال ىلع فم تفرمشأ برج ةيرسمماراندلا

١ 

 حر

 ةىز رابلا نب د#ىرصا!!ىوضاقلا فر.“ ال ارقملاانالومىلاىد_هأ هنا ىغلمف مامال اكلت
 تدتكف يطب هنأش ىلا هتهللام-ظعةممال_سالا كال امملا »في رسل !ءسشنالا نيواود بحاسص
 هملا

 خولسملا ىم-<تءطقنادقو 5 ةيرع نامزلا ىن.قاعىالوم

 عيطبلا حتاو د ته“ نكلا « ىمتام ىلع نزح نم تبمعو

 ىلوقول مو نيعذمأ | نس> عملزهلا با اوق نس أ ىف تكيس يطملا يلط ىلع ةباكلاف

 هناهشاراصمسحلاو م. ى.أرفءات_ثلاءاج ١
 هنأت نيا ةور-فو ه برحْن !نا اعط

 ديازتىذلار قفا! نءناءاكر هاظلا لزهلا نمامهيفام عمة نائب اةورذو برحنب انا سلط ىنذ
 : هلوقىلاةراشا يفق هايتي او رفام أو هنرهشل فورعم برح نبا نا سامطو هدح

 اتشاالهفىفقابالاىلاصتس ه اهئ ضاسوىمميسجةقرز

 قوقيهلثمو

 اثتنااماذا نكل ةودغي « هسفنىل مست ىحاصو

 اشعال ىبرمض علقا ىننكل؟» هدئعادغل قي

 بحاضلا اذهناكو مماظنلاةاعا رهو كاردتسالا فطاتةداز دما هيدارب ىذلا لزهلا ىلع همذ

 نيب وان» نكميريغ «عمانعيرصتلا نكلو "ىلءباحالازعأن مهناوضرو هبهجر هللاهدمغت

 اذهو لزه هنطاب و دج هرهاظ مكهتلا نأوهو فيطل قرف مكستا نيب ودملا هيدارب ىذلا لزهلا

 هةيعيديف ىلل-انيدلا ىىصخعشلا تدبو سكعلابع ونلا
 مختلاءسانلاتومرثك اوقات ٠ امكضاوذ دن مك سف: تعبشا

 هسسفاهءصخعوئش لك أ ىف طرذي نم ىلع اه. نولز مي ةياثكم خلان سا.نلا توم رثك اوهلوةذ
 ناممعل 0-5 و

 :ءافروالا اذه كدنءناك نا « مهرونحالاماذاحايصاللق
 ىلصوملا نيدلاز ءزجشلا تن وملءاهللاو دا هيدارب الزهناممعلا تن قرأ

 ٌمكلاببيشلا ضان تك اك 95 ىلك اء دج هيدير !لؤه

 تدو ح ريشا! لوطي ال_.اهاع مالكلا نعل ةباكح انه كح هلهللارذغنيدأ ارعؤيسشلا

 ؛ ميدلا,تنادربت لاهو ىيمد # ىأرنيحدملا,ىئلزاهنيبلاو

 بءوتسا دقو هدرهست مزتم ءان ادا هيدارب ىذا لز هلا نافىلاعت هتارو انهلمأتملا اهيارظنا
 نافىناعملا برغاو بلاودلا نس أى بورغل عونا اذه تغرفا فدكر ظناو تدباارطش
 تنأدربن ىلل وديو الزاهمل ذب ىطبغي نيبلاو "هلطاهلا ميدلاكراص نإ ىلا هلامها ديازت عمدلا
 (”هلباقلارك ذ) ميدااهذهب

 ٠ مهافغل ىف رح امفاداضغاولو 2 احرمشنممللاواضرلاب معملي هزه



 01 ااا ا 103510125955797
 / ملم صم برل | وةعرم 9 ىرق مويدنزلا ىراو حلبا لك نم

 نايمعلاّت بو

 مهنن مون وأطيب هويش « مهنلهأى أت كىضغاانا

 ءانعمو هظفا اوذخأ مهناف ةشحاقل ا ةقرمسلا هذه ىلع نا ءمعالريسصامى ىرتصيلا شاعول لوقأ وقأ

 (دجل اهدار زال. هلا نيدلازعتد ودقنلا ن نماولسالو حب رما نم اوثتخااموهريمشو
 ا متلفادعالا نماهومدختساو « اوعمساهباء1 مهب ترقنيعلاو

 رطشىفريعذلادوعو ما رغتسالا,ىأ هناف نسما ةاغفاوعمسسا مبامل مهب ترقزيعلاو هلوق
 ف ثراطو داب لو رطشلاىفةوقامأو لاملاني_ءوةرظانلانيعلا ىفهمادذكساوةق رئاو م اصسخالا عمتببلا
 ا وف ”«كءرستالو قامدكلا ىحىبا !نيعلا ىفما ددعسال !ناف هيدارملاام ملعاام ملف اد_عالا نماهو مدت ساو ناثلا

 ىكلو 4 2 مكيدل اب قو: .ن || تيوكلذهل أملا عونلا ة-بعستىلا هرارط_ضان ا ىلرهظي ىذلاو م3ّ_ةتدق ةحداجلا

 مل يعيد
 ةرسضامللال 0 0 مظرسع ء مانا اهي تدهس كو 9 هب راح ىيذىمنععلا اومددساو

 ايدللال امر ٠ نك مرضلايدوعلاو اهاثمقمقرلا قوس: فد وبملاهومدةخسا دوري راجي روتلاف
 2 ل

 تاقفاهشي درا ىتن ف رط_ىم ةيفاق نابل سااقوذل!له أ ىلع ىنذالو دك او فاكشلا مدعوة ذاَعلا

 37 5 (دحلا هيداربىذلا لز ااركذ) مادختسالا ىلعمالكلا ىمتناقاوذالا همعنيدلا

 تهمل 5 00
 ها 3 «(ميدلابتنا دريت لاهو مد 5 ىأرنيح دل اءىلزاه نيل او

 مرمت نجلا دار اعل لرهلا جدلان ةىعي هنمو ص خلتلا بحا صلاق
١ 

 رح نمر دهن بذا كاك !فنك اذ نعدءلَف * ارخامنم كانأ ءاماذا
 همانا تاعي

 2 7 همذوأ ناسأا حد م اتا د هش ناوه دم ا هيداربىذللزهلااوأ امش كلذ ىلءدزريلو

 همايقلا طا 1 هيزرل 0 اولا باح أل _ءفاك لاح انقئاللا نولاو لزهلا حرك د_صقملا كلذ نم حبرخف

 ١: 0 هلأ بع_ثا نع كح كم هكل سمك هسن مودب هز ءانسعلا ىأ اوةمالد لاو ب ءيشأ
 هءامالادلا 0 اهيفةدئام ىلعم «ءمكت وذو مانأ ثالث سا اااعدفال_.ةعالحر ناكو شب . دملاةالو ضب ةعلو

0 
 0 سانلا عمرمضع ناك ب هش اوهلذهت مولعلم تيد هع الا موف ىو ثم ى دج

 رودس ا
 هماج اهتدو 2 ىونو حيدنادعىدحلااذهرعن كملثاؤ وااطه ورثت اثااموءلا ف لاقنىدلاىريو

 37 ى يىبأل وة نمزتعملا نب اهد_كن أ امّد+ا هيدار ىذا! لز ها ادهاو نو كلذ ل_هقءرع نءلوطا

 هماُملا 0 ةهاتعلا
: 

 م ف

 0 كمدنم اكفشد هلل! لعل سفن ل2 نه * اكتقرأ هام كراك

 همالعإ| 0 اكدر ندالا كود_عالو *» اهلوام نءالا كفك ل-ىام

 وهو فطااو هيف مسام غلب ا هلوقو سدا او ه١بابلا اذه افلاو
 لاعفي سلو ىذه. ىفلانان * اهلعب ناكن إو ىأستاعدقو

 ىهنن ااهام!ن اك ناو انةآلم هلوقنمن_س تب أرام عسبصالا ىنأ نب نيدلا ك زلاق
 هلناكو هناذتفطل نءالاه«بلاوققدكمامدلا هيداري ىذلا لزها ا ىنعأ ع ونلا اذهو

 ىلل_د> هنا بالا اذ_هىف عقوام فرظأ نمو فرمصتن_سحو نذذلا اذ_هىفةكلم
 ا كيج 1171 010 050 0001 330 0لل نل ا 10 ل ص ن2 10 0 وح طم وص دعس عل ١
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 مادختسا نمانارأامهتاما دذتسا ن هةءقرقوسىفمادختسالاوذيروتلاديعتساو هقرر 5
 ىلع ىشم هناف ج رح ىمعالا ىلع سيلءالعلا ىف مادختسسا ىفهدعيانلقو دماولا ب.ءىرتسلا
 حدتماةيئارةد.سقن ءهأوق هيدوءوملانب دلا لاج زيسشلا مادذتساو ديقمتلاةلظىف سما

 ملسو هيلع هللا ىبدىننلا اهب

 رسهتو ىسيتبرةلاهزانم «٠ تأرالفقيقءلاىدعضف:للاذا
 رضخا هانغع شع اهداعالف « ىتلقم مفلاةداع لصاو مل ناو

 ىناثلا تيما عملوالا تدبلا مان او نيم ادكتسال ا نمد كارت الا ةحص ىلا لمأتملا اهي ًارظأ
 ناقمليىذلالزغلاو هي زال لزانملاصقرملابم_ثة|اواينلارطقلا ادد ران المو

 ولو احاضياهدازف حاضيالا بح اص قدرط ىلع ىشماهناىرمعإو هن ودنا !ئادملا هيرد_صن
 نمادختسالانيدهبامهمترفظىااةددصتااهذهو احارفاهدازحارف الا سورعىلا د

 اهنم دئاعامتابب أن موةللصا ب عييدتلا عاونالو دئاصقل اهابج فررغا مساح
 رد" اعمدا قسا تنكناو هاءملا لئاس ىضغاا فاك اهلا قس

 رهزبو وهزب سأرلا ىف ه-فةلخو ه« هضاس نامزلا هنعئذت اشدعو
 ريسغ ال زعاب ىدلاراد نمو * هسبح أن م غم نوألا كاذري_غأ

 0ك سسسلاو نحااود 8 لاك تاكو المل كلا نأكو
 رس> أ نيحةرس>ىلقداتعف » :ةكحةمام_علا تحت لاعب
 |[ د ةماسعلا ءرملا عضو اذا «ب هنا تاخ امو ىلا ىنرك-أيو

 ركمزفاه-ظحلامأول مك » ثنّوخام فج امأآءادسغو  اهنمو
 رسكم عجب نفملاب هنأ ىلع ٠ اهتاظلىف نما ععب كقوزي
 ركسمةجاجزلانودنم فاك « اهدخ ةمفرشملاءاروفشي
 رذعجو ليزخلل عبره فو « انة تازت ضور مك يل اخ
 رهصت ىو !مقراف اهلثم كو « اهبةرفاصريطلاو اهتةدافو

 ةقانلا فصو ىناهئمو
 رس د هنأ | ىلع ىزعاممل-ظب * ةرمسجءامدأ مز هأ|َحومط برو

 ريشيل_ءااىدىفايرلامكو » الفااةةشاهدخو ىاردبتؤط
 رغما ماع_زلاد_ثاك ت3_ثف ه ىعضااففلا اهلظ ىحانجت#مو
 ركذيزي> اهبوبحم ىل_ءرافغت « فاك ةادحلا رت ىدحلا هن

 رطسأ سيعلاوناوذعلا عضوم تدغ» ةرْوَقب تطخ سدعلا فورحام اذا
 رهذمدشا!ىدافرخىرسلاكشوا» امنأ تح مارتال فرح هتلذ

 ماسلا وذلا نكل هرصع ف هلاو:مىلءا وحس ةعاجبت ابن نب نيدلا لاجب سس ا ض راعو

 مهرئ اظثهمفتركذاذاو ريبكلا مهعماجود خر شل اذهو ةرطقةسالخاوناكم أدهش
 تبف ه.ةتاسيدملاّت اس اذارباو هدها وشو مادختسالا ىلا عج و ريظن م ويف سل هنا لعأف

 هلوقنندلا ىئص



511 

 الو هبفا كح هل-ج ل يامعلم كاع باص أ ثمح ءاحر ه صد اهعر

 ن< م نوداوملا امأو هسقاق لشفق ع تدبىف م-وععم ل_خدهنا ارزرعساللا# هن 0

 ا مهلا وتم ضان مد طز كلا نمر ريرعيو قدز رذلاك ءارعشلا

 كرط لالا اوهشو بدالا ف مهدي نماووةف:نيذلا امأو ريدغلااذفهدروم- مم

 ىرخأو ىرخأ ةرصتنافو تءاحذا تداخل ع بااعاونأ ضع اود_مقاعرف باطلا

 ةيروتلاامأو سانالهق رطع رشو اون خو ساحل نم اريثك ماتوباد_هقدقو تما

 نمرخأ:ن مالا ظفتو د هور ردتو ىرختو ظوتو اماه. نئاخ ماد سالاو

 هجرل_ضافاا ىضاقاا نان طظاو بالك نم م علطنو مولعلا نم عاضنو باكلاوءارعشلا

 ىح باعرلاو تاحاسلاهدل مب صانلالارنأو باعصلا ام-مثملاذىذلا ود ىلاعتهتلا

 م-ه-حار تةفخو هرمصم ع وبراولرثنيذلا هءاصصأو هرصع ل ذأ ةفال_سلاةذه فكترا

 ا1_هقةدومط را ندو كلا ا:_--نبهللا هيه دمع- لاىذاقلاك هرصنف صالخالاب

 نمد ءاح نمو ناو الا كلذف يهلا اذه ىلءهرصاع نمو وهل زي مو كللا

 اذهل نومرب باك ىرتتة صو ىرخا ةيلح مهدمرءاح ناىلا ناس اننيعياتلا

 ١ نول_صدو هدب ارنب نءم دولا ىىه ةدامنءنوةفايو هد_داو سوقنع تنامحالا

 م او طغا| 0 1 ني 4 فواح اللف وطلب عوطتملا

 ا 1 ا نيدلا سم

 كلت دارعم-هنم لكن اكد عا وناا اذهةيارا اوعفرو هياغل اهذ ىلا لضافنلا ىئاسقا اد هب

 ادذ_ه فرش مهو ادار ذأ اوقحالتو هيلح م-وأ ةيرمدملارابدلاو ادامجا اوةدباست هيارلا

 نذلا

 ىرعثاادو مدظا كل مهرصح دازأك هردار أ ا هت مرصح د عنو مهرصه عونلا انه

 نابت ف - مم ارثن ةرثئلاوادادمقسغلاواسرطهن اكولمبصاادوبو ١ ارعشهل تناك ول

 واو اواني ف سون نيدلاردب و ميت نبنيدلاريجتريمالا واه و. ميش ىراسنالاز زيزعلا دبع
 نامن دشملا نب نيدلا فو ففعل نب دش نب نيدلا سءمو صانرقنب نيدلا تو ىمحذلاا

 أ تمحو دفرض# ةءاحمهعمءالزهر لصفلاأ اذ_هرخ ١. ىلا نيدلا حالص يشل |

 تارخأ د قا لوقب لئاةيفاكو مهرمدعتاوذام هرئاكس ىلعمهر ا/نا"ىلعز عبو مهرعُش

 ناودعو ل_طاننطاناذ هو مانالا نم مس ود نم ىلع ماشلاو رسصمل_هال بصعتلا ىف

 ماد سالاوةير وتلا ىف مالكلان ا باوااف نادابلا نم اهرواحامو كياطوال ةسجو

 انانب سامقملاف ناهرب و ل مادي ادنا عدا ن "مو ريسسلا ىف ؤ:داملا عطش اذه نمو ريغال

 ناي فأر هلا ءا ارعسم ىلعماشا !ءارعشرهدلا ةعي بحاص# ردقو نادمملاو ءارقشلاو

 ىلع مهءابط تاج موقممناق قامسلاا ةباح ىقم_ماعق.سسلاتا.مق اوزاحم-منا

 هضغبقلانمنلا هدعرف عنب اف ةتابثنب نيدلا لا يتلا ميدقلا ثيدحلا اذ_هلهتاوتلق

 نالو م هرصنرزأتو م-هرصعرخأت ةعامج ماشل اءارعشن مءاحو هينفلاه

 ىرتسو كم ىفاررلاداهولا
 كموقففرعءتو كموىف

 ندفو مانأكلذ ىلعتضممن
 طفي ىل_طافأ نو راظدنم
 اش رظو لدفلا اذهل

 ءار" الا لدعاا

 فساملا اذهدةءب نأ ِّص

 بيزولا م.اقنا يأ يشلاراد
 بد رو تيعدت_تاو

 فدم_تااكلذن هفرطاا

 فكامو لاعفغ رفا ماع

 ىلامظن ل جرو كلمع رد
 م01 الد_تلبنتلا

 ٌتذدوف قطنو 2 اهشاو

 عاما ا ماو ءاضعءالا

 تنقف عقساو هنعدصم

 نسلا اهنأوا حراوملا
 نأهتد لات اق هللا

 ندر ادىف 0 0

 رظ اشبع ا ا ع نم

 بيطااونأ مامالا عملطو

 هع-ضومءساجلانمذةأو



 ىراوجو عجاىتاوج ىلع
 لئاقلا تدالاد نت اهاك
 هنممارا الا جر دعو

 بائذلا ملا ةذهركنو
 كتذمالت بكوكش مكف
 سحنو نو رك-سءدو
 تاو نوفر شو كبادكأ
 امهادحا نيدنئنيبالاّك ارا

 ىلاودغتو ىتاىلاح ورت)
 ةوعد ب حت ىرخالاو ( لفط

 تافاسع كاعداذا رطضا ا

 لَم! نأ ىذةهّناناكن ا
 رفمالؤف حال_لا سخأب
 هللاانقزر حاءااردقلا نم
 هللادذوءنو سل هن القع

 نماناقو سطد ان ىأر نم

 تدروهدهك كاسر ناددد

 تاصوو هت ل ادر 0

 كلذلف هيقتزنإ اقوم
 ليل انع باوملاحرخ
 إف اموللذاانعو امو
 نم عسو هءاعباوملادر و

 لحو هثام قون ظافلا

 لاهو هئبعفوفدقال نم

 تلعو انزلالمسلا غلب دق

1 
 وهو”ىرتحلالوق نءهياوجر ذل مما نيريمضلا دهاشامأو تالا

0 

 ىواضوىئاوجنيبهويش *« مهناوهينك اسلاو ىضغلا سف
 لمءةساهينكاسااولاق الفامهت ءلكاةطاصامةسلاو رمشلاوع طوملا ها 2 ىضغلا ةظفا ناف

 ودور الا كلا لمعتسا دو 2 لاعاتاو هئلغتنيا رق ةلالدعشوملاوهو دل! ىشددلا
 هادم.عل داب نمل“ ”قدرطتسيلهلاهحر نيدلا ىنصويسشلاو ى .مناهءلع ةئيرقلا ةلالدير حشا

 الو لمت همف سد انس سدا دقن ىرتصا | تد .ىلعدر وأدق هرم ىف 2 ارز كساو كلذةبامتىلا

 ايلصأاك ارتثامادذتسالا ةظفل :لارتش انو كح, نا عيدي »الع طرمث لاف هناف لاكش
 رخ الا نم لوقنم نيينعملادح أ نال ”ىل_صان سدل هناف ىضغلا ةظفل كارت ىف ا:هرظنلاو
 هران ودل ىذغا ارجاولافو هسف هنن ةرثكما ىذغىداولا اوعمو رشا ةَةءةْللا ف ىذغلاو

 ءالعلا نأ لوةونيّسبل ا نيَذهريْغْناَوملابتك فدر لو دحاو لصأ ن ملو.ةنم لك
 داصةقاندخو ىصىلومباوالا ةزج ىلا نمرهدلا دق

 دانز رعد هدي لامنام * عنا ندش هراك فااهمةفو

 نأف ةربخلاكامرذنملا ني نامعنلا ل-ة<يو هنعهللا ىذر :ةش-اناانهل_ةعنام عمل أف

 6 نامعنلاقثاةدىف نامعنل انة ثءاسمسة فين ىفأ بقانىفاناك كَ ىرمشخزلا

 ةريحلا كلمر دنا نيا فوذ#ملاري_هضلادا اَرأَو ةقنحاانامعثلا افا دارأهناف ءال_ ءلاوأ

 كلامنا ةقب «راط ىلع عصا اذسهو رذنملا نب نامعنلا دج افو رعمناكو ةغياتلا اوهانهداز و

 بحاصص بهذه ىلع مصنالو ردنملان ينامعنلا مدع داب ز رعسشو ةفدنح بأ مدضاهتةتاف

 ادئاعتوكب تام اددسالا فريذلا م ا ا دعب مه دشي رع ممكن اف حاضيالا

 دئاعربمضلا اًذهف» ويش ىف ىرتصا !لاقاكرخ رخآالااهانعماه مدختسل دكرتشملا ةظفللا ىلع

 راصف نامعناا ىش ىتلا دكرت_ثملا ةظفالا ىلعدئاعربغهدث ب فريعضأ | له اذهو ىضغلا ىلع
 نوكيناالا مهللا نام_عتل ا ىلءدوهدالريمذلا نالوه ن العيال دايز ءدمشي ىذل اركذلا بط

 ضعبلوق ىل- أ امو ىسهت: اريدقتلا اذ_مب نام_عنلا لعرض ادوعف هد ثيرلامريدقتلا

 وهو ىلهالا كار كالاةصعو دمنلا نءةمالسلاو فعتلا مدع عم 2نوحاجملا

 بدتكمهيدخاضنماهرونو « هتفاث نم م ةلازغاو
 دو هقاكت نمءاغلاا نملقمادذسالا ىنعأ عونلا اًذهو مظانلاةفر همىلاقاوشالاب انأو

 ىلعدةنلان نايا هتلقرةروتلاب هات اةكقو 4 .مهوعدأةهطو رمل هعم

 قاوذالاىفاعقو ىل-أوةيروتلا نم عيددل !ءالع دنع ةتن ىلع هر ءالعا ا يلأو ىرتسل | ىتدب
 ا ىلا فسعتلار وغنمدعصو دةنلاقاعن نمصالختلا ةمالسهممرثظن م لفك“ :ملسلا

 ب رولان ع مامللا ضفي يما كقول ويلا حالم ديسل ١لاق هل آووسلا د

 عونوهو ع وذمملا لمص سلا ملم عوقولا ردانوهام عي دبلا عاونأ نمو مادد سالاو ||

 مارملا با يه ددع اع نود ىرسس> ماهذالا فةتىذلا مادخسالاوهي رولا

 الفةءودغيءاج بانى نم « هدوحو ىغلا ىلع ىشب عون
 ىرجيو باطخلا ىف هوف ةغال_بااودتنمالا عراف هءانعرقبالو عراف هدضهع رفرال

 اهعر
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 1 مك رثلا ةعصوو شمل ا مدع عص عيسرمأ ةراعم_سبال اوهنروخأ يسد حةراعم_بالاوهىذاا

 ى.هتنالزغلا سنب نم هيىدوم عونلا ةبمستب مازتلالاو ةقرلاةداج ىلع ىشملاو
 (مادختسالارك ذ)

 )م هرسسع مانأ اهب تسع دقو »2 هب راج ىشو معلا اومدختساو)

 ىلع كلذ فتارابعلا تفاّتْخ ادقف حالط مالا ىفاماو ةمدخلا ن نملاعفم_ساوهماروتسالا

 نا ىثشو سانلان ءرثك اهيلع ىدمو هه. نمو حاضيالا باص هقبرطل والا نيقدر ُِط

 اربعض هيلع د رهن نيرنعملا دحأ ظذالاكلذيديرتةنيسنعم ندب كك ظفاقالطا م اردعغسالا

 00 " الابو نيش عملا د ٌآ اه_هددأب دير نيريمذ تش ناهلعدءتوأرخ“ لا ملا

 نلائألا ىف يسشلا و تاسعيد_لا باص ى دمعي رطلاهد_هىلعو رخ الا دما

 ىفىلاعت هلا هجر كلام نبني دلا ردي شل ةقي رطةيئاثلا رج هونيدلازعريسشلا و ناممعلاو

 امهد> نم مم نيظفاب كأي م نيءمعم نإ دا الود اا ا هو نلبشلا

 كلك ثلا ظفللا ٠ نءنيرخأتمنانوكيدةنيظفلللاناعرخ الا عم ارخ

 ىلا ناةءدار نامي رطااو اهون اطسودم لرتشملا ظذالا نوكي دقو نيمدقتم نان: وكيدقو

 دارملاناف ماددسالاوهب رولا نيو قرفااوهادهو نين ءملالاهءمساوهو دحاودوصقم

 نيدلاحالصزشلا لقنو دام نيدنعملا نملك ماد سالا ىفو نسنملاد اوه هولا

 لاقهناف اذ_هدك ؤيام مادخسالاوةيروتلا نع ماتا ضب ىعمملا هيك ىف ىدةصلا

 رهاظلا ىفه.مو يةمدسأ ىف مْزلناو مادخخسالاو يئاعمه.هوهفمىفهلامهسا مزلا ذاك رغشملا

 ماكنا !قآي نان ءةرا٠ عما روسسالا لاق نم مهنمو ةيررت اوم طاملاىفرخ“ الا عام

 قد“ اوهنمهسي لج عشت نا رة زو طبر تاس يأ نيسعمنبب دكر تشم ةظفاب

 لع عحارن امة رطااف ريدق: لك ىلعو كالامْنب ا بهذ ءادعو دكرتشملاةظ للاكل

 نادت رطىلءعدهاوشلام امءأوريضري_غوريعطب نيدنءملا لامع_ءاوهو د-اودو هقممىلا

 لفك باك هلا نا تء.؛وءاشيامهللاودع باك لجأ لك.اىلا.ءتهلوق هعسش نمو كالام

 وعيو لح ١ىتظذل نيبتط_بودقو بوتكحااباكلاو موتها لالا اهيداربنا

 ال ندع نيشعملادحأ

 رخت الا موهفما تمدختساو لجالارك ذة رقب دءالاوهر !يموهةمدحأ تمدضتساف
 ةيئاينأاةدمدقلاانههلوق ه:هووععة أرقي بوتكملا باكل اودو

 كابانثن مادقعردلا ظني « ادغن الحا ”امناقير تيوح

 نييتطسودقو رغات اانا 5 كالا ةبسنا ار ارخشالا ل 6< قاس ةظفل ناف

 لا اوهواهموهقمدصا تمد سا دةعلاوملظنلا اورداانببو هوال_-فوقيرلا

 ردلاو مظلارك ديفا. اارعاشا !لوقو>ورخ“ الا موهفملا تمدختس اوةوال+او قي رلارك ب

 بحاص قي رط ىلءرئاقذلا د_هاشامأو لاكش ا نيسموهذملان ميناج سلو دقهااو

 لئاقلا لوقبالاد- اولاريهذلا دوعىلءاهيفاودهشتسي )نيو بتك ع. حاضيالا
 اياضغاوناكن او ءا.عر * موقضرا." ملا لزئاذا

 وهو رخ“ الا ىءملا ءداريها عرى رميذأاو نينءملادج أو هو رطملاا,يدارب املا ةظفاف

 فقوأا | م

 قئاص دعبأ ىلا هز 5

 هلنالأب سَ 1هقاذإي
 سف: دعصمو مو

 ذوسيال اهحوو ا

0 
 روقفلا ىل_ءرهالندلاو
 تاطفن سات نع ر

 تد-فدقأو ا

 لهو لملف ا

 م 00

 0 لصوأ «اف ةعيرذ

 ةاننلا كلذ : ركع رت 3[ اوتاا

 ناك ناف رئاسلا كلذيت
6 

 3 320 نا

 هنضرع دةفدمعولا !دهاماق



 عامسالاو وكت د1 انزل
 لالا. ند ند ائتيو 0 .

 نو ةعرب اج ءاىإ

 نو ةعرجاهيسطا ىلا

 ةسعرف اهمطماىف ع نوناظلا

 هعقب اهزعافةدوما ن و

 ًارط

 نال_وهه 0

 ىدح ةعقر اهعسواو

 الوسر انياع

 هلتااسراناددؤم هتلاقإ
 |[ قلو قير كيانات:
 ترهاظتو رايخالا تم رئاو

 كاو ترهق كنق رار“ل
 كاد كل د الو 0

 تبدصص كاع رئاوتا
 هيرتاون اذاربختاو هلئاوإ

 ناديالو لقعلاول. ءةلقذلا

 0 ا|ضءعسا# فعمل 2.

 ةصاقئاد_مثو رظانتنو

 لعق: ل ىم كناك ة«املاو

 قدمال:كءلع. ندا كلذ

 نءكرودقو دز اردو
 تبهتف ىدبًاموىدما خول

 هعحاو تدوم بها لك

 رئاود :كلوقاما تاتز

 كلذناوت 0 ايرينا

 1ع

 داليلا نمهدوعد_ةعدي وما اكاللا نع ةرداصلاةراشلا فهناك انو ميد_ةةاابراهزالا
 هلراص ىذلا فل |نمهبهقلانمامةنمذنملا ةسورحلا بلحب شرما هباكر لولو سور

 اوأرو اههفو سوسرط ةءملتراس-د:ءىلوق كلذ ند ةثاعاعو نب ردع ةنس صصق مىرلاف

 حرب ءاه«ىلعاومرامو ةقطان بثامدملا ا: دار اول اهو ىار 1 اكل:ءاوفاىف ماهسلا نأ

 اوأي لولاقتعالاب“ اًضقاامهلعم كحو ةقران اهطوةنق را اوبن ماسية تءملالاريئاة_همومغ
 عفادملاءاوف أ هبف تقدبةهوجوداجب مولي قمقةصامدءباذه ناد د

 اهروس عد_صانررتو اههتفو :دنرد ةعاتراصحدنعاشدأ ة هم :رااةراعم_ءالاقىلوةو

 تاذآ نءهانعمتاق مدااه ٌرهدن!تءداو رت ىلع اشقثءانررقامءاذ 2 الاف ال_ةخاب

 | ةينثلا هتانرسكو عفادلل تالا اهلج بن --اطرق ةو رتولا ب رو عفادم ايقنت ىنارملا

 اراض دنع لوقتهلثمو ة 4 ؛ ود_تلاا م ماهم عباصأق 5 قا»تسماو

 باذىذلا لكمهااناف اهولع طارفأو اهوعسيف هللا لانا دا ىلع اهصقوراتخت ةعلق

 الولى اّدر مثلاو هذبو اعت نم نو تح, ن ناس ءشاارانيدّدو و هدمه لن ىل عل ةكارألا

 عفرو ندملا ادهاماشتو هده اع كاش قلق تو -طخاو 00

 مح - ازتثاالمحكتت ىلع انماهسلاسماو موق ام ديه« ماه نودعان دمراف ماشنو لج فنأ

 ةعاقلارو سركركدا تر تر كلكر م كن ل رت دال !١اذ_هىفتاداغلا ةيام اعو

 اممناكوانهذادمتا اوداناريما هفوناءتسطعو ماهسا!تافاأو ىسقلاتامالب مهامفرعف

 ركبالفىلوق اهد رغو ةر اع“ ءبسالا عمد دين م همقن ماع حرذمو اهمادخ نس نمو ماك

 يصل اردوعرا حرب ساك الو باح ا اهرب م نمانلدعب او عضلان اراب اني ضتقا الا دعلق

 دا اد لف نءملقلاناةنعسدحامو ىسهتنا احا احنا مارب مجشأ رانعوالا

 ةجاذ ازا همفكتلقو ةءعب دمل تدب ن نءفيفمتالالا امظنةراعتسالا نسا ن هىلعقوامىلا

 ناممعلا للجو هنا همر ىلصوملا نيدلاز ارءزجشأ اةزراممو ىلا نيدلا ىصويشا |ةرظ امم ىف

 ةراهم_سالا عون ىلعد هات || اوهو ه:.عيديىفهللا هجر نيدلا ىصزعشلا تدبف

 معا !نءدن امو: فاوقلان 5-05 ”هلةئممزعلا اناطمث حام نا

 ثاممهلا تدب و

 متم طظقلا نيعو با لاز 2م اج ةضئاخ سعال ن ةدبو ىكص لوقا

 تهب تافاء ميةدئافلا سن 0 0-2 نس</ناءملاتدبو نيدلاى ىد شل اتثدب

 حلا صنيدلازع شلات وهدعباعقاعتمنامم.هأاتدبو هلءقاع اهتم نيدلا ىنمهشلا

 وهوديردعلل

 مقعلااهجاوزا نمةراعتسالاب »* لك ا

 تببو عما. !بعربام هقعلا هجاو زا نم اوةىفنا نوكد نا ىومعامت غلب ولو لوقا

 قسد
 مظرع 5 نارمأ نمةراعتسالاب 5 ىوذفاعنا تاس رغناكو

 0 0 أ ةراعت_الا عيد بل ءاناعدنع مدقلانامدة:دقو

 عوناامع اناف ةمصاولالا مخ منأا نمالاه دعاك ىوذد عنب _ه هر نارين نمةراعت_ءالاىلوق

 0 ل ا ا ا د محلا
 ىذلا



279 

 هلوقتاياغلا ةماعو |

 ةشيهم ةءاعااسواثهملا | هلجةرسسملا ضعبفانأف » هل بق ىياطلا مف ىلع تنهب
 ةضشمةزازت_هازعهاو أ ىلص ىلا عيدمىف ف.ذعلانينيدلا سعت لوةبايلا !د_هىف نسا تازاعت_ءالا نمو

 فكي ةضاىمه:راشارا# أو

 يصسلا مف نمدايعرلا قطع هام لوسرلا ىداها ا ةيرئال امس

 سقالقْن لوقا: ه فد رظو

 مومهل |نيطام-ٌَُسةذقاعب و حار مور ررسالا ده

 موختلارردنمل الاد. ه ىدئامطقا مصلا فكو

 ' ىلمةءلان تل !ىلا لوقبايلا ادهىف فئاطالا نمو
 ىنلابذ_ءنيناءثاءاضر نإ انس نانس< خاانل

 هدم ءإ اوهلا ىلع ا مهم 3

 1 بولا فاهط ذو

 نارومقال نأ انلعو

 سعاقالو نامت سدو ىهسل

 تااثاقف تلي لم نا

 نااك ! ارد رك

 ىف "اللف اودعرطملا يدع

 اهفن اخف يكلف ا

 اهكللسن ةطاخلا ىف ق ةرطو

 امتولي دفامفالحلا ةرمغناف

 آم اظذا فافولا رمظ لاذ

 اك ل»ال.+لاو تركذ
 اذ_ه كفل كل تاع

 انلع شر_عو نانعلا

 كلذ ةباصمهداهع ةماقالا

 مف موصلانانالةعاف مودلا
 تناتاقف حلاورذعلا لمقي

 انذخاوهدنع انمعطن اذو

 ةفلاوان-رخو هده نادند

 هعقي و ةروفوملءا ىلع.
 لاء ةالانرصر ةدومءعمدولا

 الا ىل-ةنقن الو هدمالا
 ليال هدوالادتءزالو هذ

 ىغاارهر تدن' امنا « هثررعمه-طور تذرعدق

 ىملا نومع هس لوزن ه« هناس- اهو ىد_ءئاذا

 قشددىلا ايِذْفَو من ةدم_دقن «ىلصوملا دم.ه_-بنبالوقةدارملا ةرامتسالا ف ىئستدو
 هلو دصقأ ا عاطمو وشاب انحا عمرا 0 تاراعتساددحا او تس ىف اهي ىلا هنأف ةسو رخا

 ايداتواهيراس يهاار طاوم « ايو تاكمانألو وتل

 ةدعبةراعدسالا تن و

 اهضارااش-!ىفنزملالءاو- ٠ هعضرتتنلا نين لازرالو 1
 ةزوه-كلا ةةونل(هندسنمق نءثودبز نبا لوقاهمّحاو اهعدبأو تازاغتسالا برا نمو

 انيشفي عدلان ال داكيىنح ه انةكيءا.اظأارطاخ ىف نارس
 هذو رولو هنربام هفةهدرواو روثنملارهز زم: ةراعت_ءالا قثادس ىرثناناىل نءعدقو

 موسجو رودي فك أن ءاسو.ث ىطاعتنانمفطو لئاقا!لوقك روعزل!تاضور ىلع

 ةمذى قم_ثاارانتدشو 1 !نيحكل ىلع لءصالا هذ باذناىلا رونلل'ال-غىفران

 روث تعستباو هراصش دود قتفاءناحودف دادل ارفاظ نب ىلع لوقدلثمو ءالظلا

 لامو ةنوصغلماناراناملا ناساححب تدتماو هنيطربنع ىلع هثامروناكر ذو هراهزا

 مامسغلاة هش َتيزمضوءاوهلا حان بلباو ميسنلا نيج اداء ةرعدتو داحأورخآ

 لضافلا ىذا.ةاازاحد-ةلو قريلاقرعض.ةفدعرلا ي.ط+ ماقو ءامسلا ل ةمتقرورغاو
 تاو حارمسأ ل١ نإةمت د عدتو لوامملا اهنك هلوقب ناددملا د هقق.-با!تام_صق

 ىذاةاالوق ىل-اامو قرولاردصداضو نيكسلا ارطاخ لكو ملا ناس سرخو ةاودلاةمل

 اهدمه اردو راهزالاريناندو اهضراعتا رضخ ا دةنامغالاو رهاظا ادع نبنيدلا هت

 اهرد_قثرغلا عمدو "لولا ااهمك هتان نيدلا لا لاهو اهضراع ميل ل تأ.هتدسق

 ناءقو قاروالاب بولةا|أوها تلسارد 5 ناصغالادودقو قارد_ةضرالاه-وو

 نكحجذو مم بولاهد خرجا دقدرولاو قاّوطالا,بولقل ا تيذجو تءرتدق اهماسح

 ىلعةعساا ذ-ثالدماك أن ١ أتحرشو مهدسقلا ل ماتا ىضولا داس-١ن ءهرارزا

 سا لاقل فيسك تدلل قلاب 370-.ةلك777 .٠
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 تيس 1 ل ب ا تت

 رعس را ىلصنأوقؤي 5 الدرولاناروثملا دا

 روثنملا عباصأ ضءت تناك « اهناواناوقالاروغث دو

 كلرعمايفرهزلل ةظورف ههشبحانم مال سلا فدك  هكوقيلثمو

 ةلرديال هلضفناوشلا عم « سب رو ماه روثنم نيدام ا كافل !بديو رب و

 كذب اذهرغتو ىلا ورت « اذنودعو عمصايريشب اذه .ةقالفام ضورفإا

 ىو#لا صانرقنينيدلا ى#لوق ىل>اام قرا ضر كا

 نامجاد_١0 نم تاتو «تاحن نيس ضاررلاانئادق ديال هممأ ىلا ىو

 ناصغ'الال مانا نمتاّقس هه امل ارهزلا تاوخاشأرو

 داحاو ىهذلار دما لاقو

 ه.هادص اعلا اهوا هه ةضورىلا حاصله 1 مدقفاعمدىرحام ىلع

 هكىف كصخباهريهزو ه٠ هلذ ىف رثعي اههست ثادهه كريم هك

 رانعنءالوقدلمو 00 لاو م: هءاهلا لاو

 معلا فاك لظ ىف « اهب انتي ةلسلاب لالا لدن

 ميسنا !لايذا تدتو ض ه اي رلا ماك !قوفنم ماناذاهناو.ةمادنو روثلاو

 ةرامدسالاة اس دو «راقالا عاطمنم ىهيا هنا بابلا اذه ىف ه.سنلا نبا دمصق عاطماماو[إإ هبشااذاو فرط 1

 ٍ وهوهر همست هما نم داو فن-هائمةعار

 رهلاةنسو ىف لظااراذع بدو ٠ رطقأ | بنش نع رهزلارغث مسن ىرحاع نورها سانا

 ىلدنالاةجافخ نب 'لوق نمداوم عملا اذهوأأأ اذه بارو نو مي *

 » يدعو قوذ لظةرطو | باراملثمممتازغلضانتا

 قل قمل !فيرمشلا فطاتو ةياغمبنلا ني لوقىفرطقلا بنش نعرهزرارغن ماسنبانكلوأ) داووعلا نم انت رضى
 هلوةببابلا ادهفأ# قبعلاء سان فاس لمق
 ديو حارلا ةردْر نم «* اهيف مالا ةضورو قبرتكملاو قرار

 دخ ءاملا نم هل * شضورهد>و ىلع برشاف قبسلابمقذخ اهنا ىرإ

 انه كيلا انس نب دمع سلا يذاقلا لوق ىلحا امو 0 قطاع قاطع 1

 مجراه جو دوش ىطغتا. فه. مهلمابثاوديتلاط مهدعبلو | حتما نعمهعنةيال سا
 هلوقه:ءىل-اوأأ اوهسونيدهاشْن ور.

 هبارغ مالظااركو نمراطدقو * هبارمس ىف ىرمم ليال هو ط كرم *هعاوق نو هكحت طصلا

 هيك نات هن سمح تقف » هدخ مفصلا سن عمنا لخف هلانذرعو هدفي

 ا ماض ر دهس ن روم#انَقاا ْ وا اهريغن م لاهو َنيَنَدَدَع «ءايفسصةف ا

 ةوقدللمو 2 لملاربانمدهشلانودتبالو ه ةوقب ةيمكت لحام
 رهشلانملارشأب ىلقدأ هذ « هءئاوذ نمد.صلئامح لا

 ىدعته ىلسق:نأ تصف ه "لبق مهءمهدعريدارمصمخ

 ةداعو



 ل

 جادق'الابه_ءلع ه انمزىغتاذا

 تافاكل ا ىفهوق نبي وانههوق نمي نام ةركس نال هل ثمو

 هد_ثءاحد_ةفد ٠ رلاتددءااملق

 هدعر ةسمج امد *» ىرعةعاردتلق

 لئاقلالوقانهاث:غ ىذلاو

 9 قدقشا!سوكبالا ضورلا ىف 0 ىدةلار هج برمُدت الس مدلاو

 هللاهجر قءشرنبا لوقهل مو
 حازم تاو دوهللا قباوس *« اهل يكراو تاذالا ىلاركان
 حافالاروغت نمىداوغا! قدر * ىصخلا سوف شرتن البق نم

 هذ رات فب بطخلا نب |نيدل ناسا نيترازولاوذ هد رتدقو ىرغملااب زىالوقفطااامو

 عر كلانزخ رانك .ةطاحالاب هسا

 ل 3 ىلا ةسمهارجفلا لك

 امادم عصلا ةحار همس دق > الءاناخررلاككذح د

 سقالقنبالوق لانه ىن.هتنو
 متفاي قاارون اهتاطعان « لب ميدستلاداربا ىطىقو
 حتت ضورلا ةئبو ىف هعمادم »* اتراك ارممؤ كات

 حد_ةلمالا ةم طخ ىفهنر ارش »* قرا دنزامسدلا فكهءىروو

 ىذاقلاوأناتعقجا ةيادرلا عداد ىسملا هيك ىفىنالقهلارفاط نب ىلع سهلا وبالافو
 لاقف«رهزلاركو نمضورلا ميسراط هزجاه تاق ةضور ىناموب زعالا

 بالا اذهىفةجافش نب الوق عدباامو هرطملا حامل !لول.مءاجو ||
 ارتفاو بو رملا فرط نمفءضاد * انرلاىلالمصالا سو ترظن دقو
 ارمهءاسعشلا طقسهنمسعل ىلع * ىنقورتلء.دالا كاوسمةرفصو

 هلوقب ىلد , رالا نيدلا دة ةب اغلا ىلا ةصشرملا راه سال لامع اى طلت نو

 لالمريغبم كام عهدا ىامح لوذعا|لوقىلاىّمءا

 لاذملا ةمالم كوشن نم «* مكشيدحدرو تارهز ىطقلال

 هلوقد ىطاشلانامح نيد .اولاوب |ةملخلا هذه ىهاراح نميز

 فرذيبهملانومعزم « عمددرولاد+قوف
 « ىحاس مثلا ءادرب

 اهنم ميت نب نيدلاريجت لورق فد رظو
 سرا |نومع تءان دقو ىوهأ « نمدخ ل ءقانالل سلا فمك

 ريما هركامريستا » انوحم ور هناا عياصأو

 هلوقولثمو
 1 11 0 اللا ا هاج صاج ل دز ب وجو و 7: + ١ تن ع جدع ا تح حمس سس تت تس ا هس هد سس حصص أ

 تففضلاسامدعب ٠

 د تبااملم

 لاعتلا نك ءكذ_تالجر

 الو ثدحأمو مد قام

 ىدرلانبا لوقتدشناو

 امةساضش ناكنا

 هيفس لك ف فوك

 ايش باصا لق

 هءدشاا قوذو هل

 لا

 تاةئاظمغلاركس لازو

 لئاقلالو قب

 أها تءقال تشاذ ا« 0

 هاك اشاال

 ةصملاقب ىد مما

 هلقاعأ تنكل لةعاذ ناكولو

 ًادبنلاوقلا عفدو

 تااوسا نو تاكا
 سؤرلا ىثي ساما لعج و
 نعانوقت سوما عنعو

 نةذلال'امءرحيوهو لدللا
 عصوطم 0 ّط ورام ىلا

 نكي لو ' عجهم نم دهمو

 لغشالو نوفملا«لمموألا
 دفول.ةا تح ثودعلا

 نذؤوملا لهم>و حابسملا



 هتردخاو هكا 25

 كلب تالت ةكرا
 ةدّقما!كل:تلعخأو ةدقولا

 هللاو لاقو اسلم قرطاو

 تب رض ناو ك0 اصر
 تمس ناو ْنَةشالو

 ناعتل اونمس دعب هن ناعتاو

 بورضملاامباوبراضا | انيبا
 كنافال_عمركد ابان تاقو

 اهطخمت ل لوصف هن الثني

 لاوحا ةنداثد_ زرع د
 تناو كلمافاهدع ل

 قا ظةئالثلا عمجف
 كديدهتى دع:م كد.عو

 راش تاو لكك كل
 ساق تاق تكد
 رباؤم تناو امصتنكو
 لودغلاىفةردةا!فاطذف

 اذه نع قم ةثالثنا

 نالاكءةدناكل دمعولا

 ليقدةندعباهف اب رضتو
 كال فصق مون ا

 صاادغو رة موءلا لو

 تاخدوأ هلاوركو وبا لاف

 سدخسلات دم او هلا

 تعفصلا ةنس قرتمالاو
 افق ناوإ هقناو تن

 بلل بببببش اداسسبجص7للللللللللل1ر_ _ي_ا3ا131ا131ا1ا1010تنصنبسسجو اسمو

 لوقنس>!اموان_س>ةراه:ءالا تدازءافش همشتلا دازالكو اررقمهسشتلاناك اذاالا

 اندةمرلاىذ

 ربنا اهنءالمىفارثلا ف كو « ىرثلا فدوعلا ىوذ ىتحاهبتماقأ
 لثمدالذا ىربال» العلا نب ورع وبان اكو ةمبثنلا حر هظفاح رخاو:ءالمر فال راع ساق

 هلوق باماااذهىف اهمظعاود_هدام نوداممبرقامتاراعّتسالا نسحاو ةراءتسالا هذه

 نيب وه. ال.اقاللق سءشأ| ةعشا نم قرم نمر ونال ارو ظن اف سفاتاذا ميصلاو ىلاعن

 ىلاهلوةب هتاماقءىفىرب رخل اءاضتساروخاا اذهنهوبرقلاةديدث ةباشه سنا! حبارخا

 لوقكق وذلا لهأ د_:ءبولةلا نمدع_ةراهدسالا دهد نا مدةتدةو حاوصلا فنا سطع نأ
 هدظقي عم ساوب ىلا

 مجدي ووكشي كم ِ. افلاملا وص غب

 راشبلوةهلث دو ىوكشلا نم حبو عصي فدكو لا ١توص نم ةراءةدا دعب: ىاف
 ىدخ نمنياعت نيماا لجرلت دو * انرعم فامسا لصولا باةرت دو

 لوقهل مو لصولا باقر كال ذكوا تر اهنسأ ندشا ونيملا لجر مهقاام ةدمعلا ىف ىمشر نبا لاق

 داقنلادقنا نموهوزتعملا نع ا

 ه باصسلا بز لوري ون لك« ش
 هلوقف ميدقلا ةئايثْناةراعسا برق نمدعبلا اذهنياو

 راونلانيعان هءلاترظن * ىرلاو مطابالار ماذا ىتح

 ناك اذانويعلاه.شيراوناا نالاهب رق أو اوةءلأو تاراعتمالا هبشانمراوذلا نيعارظنف

 هلاف اينيمطب لو لاهل! لوقاند ى.دعبو هماارظان ناكهيرعنا الب اقم

 درو سو «*و س-رئ ماو 3 ساهاعمو لودح ةر-2

 دييام ذو ةهادم قربو 0 ساكب امو ثلاةمدءرو

 مةنبنيالاريةلوق بابل اذهىفتاراغلا نمو

 مرهاادب نميلامثل_احار *« اههامتف قسأتب دلماو
 ملظلا سرت رت عيصااةلازغ « ىلا ترافن ىت-اهبرمش' تازام

 ٌقوذسداو بابل | اذه ىف ةمد51ا ىه ةصشرملا ةراومسالانا عيدبلا اع هلعقف:اىدلاو

 افىدحول ايةلالضل او رت !نيذلا ك ءاواىلاءةةلوقاهالغاو اه العا و ةيتر عيدملا ىف رتدتر

 ةراحخأاو ب رلا طفل ىهو ةلاذا !تصترءارمثلا ظذاىهوىلوالا ةراعتمالاناف مترا تر

 ىسمأ نم ايندللا هنءىلا تهل ىذد بااطى ا نب ىلعمامالا لوق ةحئرملا تار اعمسالا نمو

 حال اظفا ىه ىتاا ىلوالا ةراء:سالا ناف فرخ م داوق ىلعاسبيف عيص أن ما حاندس ىلعاسويف
 ءاسملاو حامسما او فوالناو نمالا نيب ةقةباطملاةدابز عممداوقا اظذاوهو ةداثلا تعد
 ةشراانحامرانلعحا يف برعاأ ضه»:لوت ىل-اامو ةئ.دملا بابو ةمءماوأ!ةغالملاك هنو

 و رعاشلالوقدلثمو ادعلاحاورا اهبانمقةسافتوملا
 حاراشحد< ه حان نب ةمالس

 مسسملل
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 : ىلا لصوت ا لوتال ارك ذيد_طق هم ظن نأف ىلدج ا نيدلا ىئصيشلا قب رطىلءتببلااذهو
 ىلوملانييدلاز ا

 مدهلل برها !لضف بحسلا لضفمف 5 ةقباس عمدلا ليخ قوشل ادرطتبسي

 (ةر اهتسالا)

 هموشومحراوسو هموشوم قمزيتلا لماع اطتيساامق.لاتايدقزرحأ هللا هجرني الاز 6-0 1 نادلوق اىذلا
 نال لزغلا سدح ن مه كر . ىروااعونلاة.هنب همازتلا عمنامم_لا ىلءونيدلا

 يا ميقا منومتيلا

 ى.هتنا هب رغليهأت نمبدالا لهالدإلو بررغشيل !اذهو
 ه(ةراعتسالا رك د«

 (مهرعش نارين نم ةراعسالاب * ىوذفاعنابوّلا سرغناكو)

 نو :ةراعممالا ف طرمش ةغلاما ايصقذا هغم ص !ىهدز اا نملضفا مهد عةراه:_.الا

 اههقاومىفتهق واذا اهتمسمعا عب دما عاون اف سد وغلب !ةهلسلا قاوذالا ىفاوعق :وهوزاحملا

 ن.ءاهلان ماهيفعقوامىلادارطتسالا سفنالا انه صرغلا سداو ثوهأ !نيداءمىفاهماولاجو

 لا.ةفةراعتسالا ىنامرلاد- « سايالالا !م.لوزيدو دهن اهذالا ىلا امي رقت دعدارثنو اظن

 مالح جانالا ذو لقنلا لس ىلع ةغللا لس آف تعضو امري ىلءةرابعلا قلعت ىه

 راما لاعم- الان ال ةراهتسا دش سأرلا لع داو لد وزع هلوق "للا هذ هرم سفن لاهو ىنامرلا

 ِبيِشااَنال هفته أ ن نء هيسسنك .(١ عملا ناب هملا يلةناإف بيشلل ةغالا له ايف عضذولمو

 ىرمببتىتأ ادام | ةفزنسم ناك لالا هنولرعغ ىلا هل- © ىت-أ يشف أش سأ أرلان ا انا

 ناسمال ع_ضولا ىف قه ةاطا نءةرابعاا ىلةنوهاد وذ ةمدقالا هلاحريغىلا لمحت تس ب شمل ىف

 ةةممطا نال ابو صضراعلا همسسطيلا لحالك بةمّقللا نه .خلباةراعت مالا نوكسفادبالو

 انش سأرلا لعي_ءاوىلاءتهلوقن أ قوزل !لها ىلع وذعالو اهي ىلوا تناك اهماّقم تماقول

 هلراهة_سموراعد_ىموهئمراعتسمنمةراعتساا|ددالو ةةق-وهو سأرلا ييشرثكن م غلب ١

 «“اعدا ىشلاق نممممو 0 ىبّمنا هلراعتسم بكل اوراعّمسملاهةشالاو اهنم راعم .راغلاف

 راب بالا نكتل نا فنيا لوتدي ْوِباذدوب هبيسشتلا ىف ةغلابمللئشلا يفة تقلا عم
 بفصو ىلع طعا اذا ئلاناف هيضوم فير تت نا رك هقاقس ىاهف «(فالاو ةغلامجال

 فرع َْئد *نءاهيفرءدلئ ذل ةماكلاةراعدسا ىهزت_هملا نب |لاقو ةراعتبسا نكي ملهيسف'

 ىل_هراعت_ىلف ءاذعلا وجل بهذتىت -مك.ثاوماو هذ ملسو هياعهللا ىلصىناالوةك اهب
 سو سجلائثا |ةراعمما ىش لاف ند همم هو ناساأن هيض كاملا سول

 يبانبا لاهو همسشتلا ىف هع مال ئذال : 'ءذلا ثالءس ىهىزارلا نيدللا رف لاه لو.ةعمل الل

 ند بو هيبثتلا ىف ةغاا ملا باطل حو جرملا ىلا ججارلا م« لق: يهريمهأ اريرحي ىف عبس الا

 ديزوةءارحلا ىفاردسالان 5 اديزاد_ءالامتءا تاةأدةقدسادي زتلقاذ اكناف ناسلا

 ةراوم_سالا٠ نظكمالو ىبمن ا نايسلا تنس اود الابدي ز هس شت ىف تغااددقو حوج ره

 تع يسلم يح سس دله عه فو

 دود_و همودهمرادو

 تقص

 تا طداوا كءزاسم

 مانالا هده ىفالا كهذا مه

 كدغفرعتو ةرذفلا

 ىدو هموطام

 كندا ركشتو دما نم

 فرءتودغىفكردآ عنو

 اَمَوو عسبضأ امو كاست

 اناساو لرك ذيهاةطنا

 ىلا تلمو ع ار همسند

 ارمخ انعمسأتلقف لاوقلا
 اناس اىغو لاّوقلا عفدف

 اهئم

 هضراع يسفمي انتو

 0 ققرلا دانا ىقم طالااءاقي

 ىقام نس جاركبوف' الاف
 هذه افا ىنا مالا
 اهفرعيالو»و ٌةدمصقلا

 اهفرعا هللا كافاعابت اقف
 كل ءاس اهكيد_كثناناو
 كريس مو ا.عءوعدم

 د_ثثا لاو اهءوئصم

 َّى . اور نكسلوب دشنات تادف

 3 اورلا هلله فااخت

 تيكذأو

 هدضراع سف ذب اهيدو

 قيهفصا ا هسولا ىف مشولا اناقب



 تسكدقاناىللاةننآالا

 ناذمهل عا ةيدلقعلا اذهب

 تدئا ىذلااف هلق عم

 0 عم كلعي ا

 لأ ةيدءلوقامأ تادف

 الن أ ىنالوا اك ناد هه

 1 هن 5 هع بدجأ

 جونو هب ان حل : ىذا ١

 ند فاصتتو فرشتتو

 تذان تدهن كنا

 تيدّدداو تادغتلأسو

 ةوصان دنعاذهف تينتقاف

 لاد.ن الو شال افاعابمذ

 بح عئاصايلعافايلجرلل
 ذاصئ الاقي نان مهلا

 تناتقدصدقو ىدكمابو

 قوما تالا | هزيلعف
 قر_ءا ةفرطلاهذهفو
 كياو ذعما كنا كرمعأو

 برقاناو ذفناةيدكلاىف
 ثيدح ةعئصلاهذ يدهعلا

 دمس ةعرمشلا ءذهلدرولا

 كلامامأف ةعقرلاءذهىدملا

 ىف كلثاع ىدوهي اندنعف

 هبهذلديربو هيهذم

 نيعدالا ى ىنةرطيال كلذ عمو

 نيالا "ىلا +_ءالو ةهرلا

 اظح تاكو لو ةغرلا

 لدعلا اذ_هلثم,آ "ال

 كردااااّةَءلالا ناكولو

 له ىئةرعنكاو تسلا اذهب
 كنامز نم فاساعف تك

 ابراهالا كيانسا نمتنو

 كتان ال
 ةعجو نيب كالوقي ا: ميه

 6مم

 37222222227 يت 09-0_223030303030-ك

 بعللا بانعراش 9 نم عسو أر حتاذ

 تثشاتامثتاذ « ةدظدغ ةرعذو

 بذيل اهضعيو امطهداهتمباثدق

 بعتوا ةدشب ه ةقاطاهنم تف
 ىلحلان/ ةسل ٠ اهمناتككحاف

 ناع الا دقعيو كادر كشيو همخا نبا قدمي بذا انا هقا انا ةييرغل !تارا ارطسالا فاهئمو

 هلوق هم سن ةملع

 بذطملايرضملاع كف ]رك لد ةير اج

 بقسم قوفلمالاب » اماع نم تدع دى

 بذد_وأاةرضح »* ىخانا تنال ع

 ةدامدق نم هلوق هلوعو

 ىسانلو دبفأ ىمىتسخ
 امد-هنه ٌكمرس ىراّئم

 ترةهءاورالااذمبتلاق
 هيام ىلعأ ده مذ تاق 3

 هلوظ ىوتسا ماقاذا اذه

 هسذد ىلع هستأر ولو

 ىخراعىلع لوطلاب تيرخ

 ىسافدكتسان نطق فد

 ىد 0 ىدضخو

 ىلع مادد_ق ناكو

 1 تلا طرمضد#ق

 تابوا ىلاود كانو

 ىتقو هنلءأ امك ىمم 5 هننمايذاةسالا اهيا 0

 نع ارخىف اهيف تقلز » ة-:2ى ىلا ىدب كك

 وهوبنع هناف ةلضافلا هَدةيرطىلءبابلا ذه ىف لضافا ىضاق!! لوقامأو

 نودهر اد اوفو بااطن هم هكزد نكلوئ دو دنع

 نبونتمكطصو دعومّناكو » ىووهلا ىفمالو فا ا ىتاكف

 دءاولا نب -هلوق لة مو

 دلاخ رك ذيني- ىعةرْغك « ةّرغب تاهت ىتحاهب ترمس

 ملسو هيلعهللا ىلص أ :ا!دس باان ا دمعلوقبايلا ادهىفتاءاغلا باو

 لالا ىلع اهانلسا تلستولو « ةةشاعد ا لشناسوفنانل
 لقملاىوسىوأ. هرم مونلاك « .(ةازانمىفالا ده !لزنال

 داو عيد ساو 00 هذال ا ةوشح نيب تعم ف. .ك ةىثاهلاةغاليلاهذهىلارطتا

 ثدبو ىل !نيدلاىؤ ىلا ثلا تدب ىلع مالكا ى منا ماصسالاة- ةرودارطتسسالا ب رغو

 نايمعلا

 م« 0موقلاعمسو سةحاصفا ه هتثءرلاةيدصتبضا| مصف ادق
 اردو
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 ملفة-جرغلا تادارطت_سالان مني رخأنمازو ىلعقوام رك ذىلا نهدرطتسسان!تدرادقلو

 يه دعا هنأفهن' دا[ م اضقد_:عترفتك افةسعيدبلا تان نم ءعدبأدحا

 تدالاءاناع افاق ارطمسالا نعمل_ةلان اذ ءتس-وباملأا اد_هىف

 هلمعل يا ,ىىلطانيدلا قصعشلا توبوا كلذ. نر ىسامهسلعاوكتوا

 مورقإ كاما ا » اهلواطت ل اانا ن 1

 تياالو'ىفهسشنلاذ ةادامدقتب ؟ دارطت_ءالا ىلءريعنيدلا ىصعشلا نا ىلروظي ىذلا

 نمددح ؟يزتامو ىاثلا ىلا لضؤنلا والا ركذيد سة. نأ حاشبالا حاصل وق مدقق

 لودحس لكلا هر ا ادا لءجالا هيلا قيرطب دارطةسالا

 ءاقرلا ىرعسلا

 فوخثو ىدألاىلسنمدثالق « اه ردن عصر اذا ةضوراما

 فرعض ىدلاحلا لقعك مين «* تءستاماذااهيفايرع

 تيل لوا ىف مظاناا مد لو رر#:اكهب هيدرات #سملا عمرخ الا ىفانهتءاجهسشنلا ا داف
 ىفت يرام فرظأوهو ىلحلا كاس نب !لوقدارءالا !ذ_هلئمو ها هرخآىلاهبلدوتبام
 ىئاكلمزلا نينيدلا لامك اضم ىضاقت ىلا لم 5و ماكل ضد ل تر تك كد ءااازه

 ع بس)ىلا اموي داب !هسو:ةنالطردهنا لوقانأ ىك سوزي هل عوف أ: كامذ هلآسد

 نامسلا طاح ىلءبةكف هيلاراش ا ةاضَقلا ىذاقا هنا لمّقف همق ضانرب
 اانا تدق دقةن-ىف « هود اناس نام هلل

 اهبانذ!تشف:ةءاضقلا ىضاق «تأراري انساه هت نابلاو
 صقرم ةاضّقلا ىضاقو ع ىلا عرخلاه.سثنلا نامل اهس دقو ناح_سأ' فدو زرم:د ارطتسأف
 ردب يشأ نا لدقو هعارتشا ف بدر غهمسشتلا ن [بدالا لها نمد ا كئامو « هءامسدتع

 ناتاذار طدسان مو © امد ٌقرىلا قاوشالامان وعد در ءااىفةسارك هيلع ىلماكلام نب نييدلا

 نيدلا لاعب نيش ا جل جاهد راف 0

 ا مل ا ضعءلنز ءاهذعبةيرذ ءار عما

 ةيرذو اهددو ثعبل هِي رغةماامناف اص ني ني_بلا هنا دمع ىلا دب ر لابي رالاراعشاالا

 ةذراعم ىلع عاطتساالو اريخاهاة؟دسار طاخطم م اهدثربعأل اوووللا ناقان غلبت ةببع

 1 طوساو نب دلا لام حشا |لوق ىم منا اري_ىاهدبش

 ىدناكناو باو ٠ ىباوىاكي دفن
 ىداقنم هتدحو ه امي»هىلا نمأن

 نباطاازب زعىدتع »+ هرعغ يدم نمأب

 فضغواا ضر لاح 5 ىفالا:ثي نم ما

 2 ىساىقلمالا * اهماطد نه نيع نم

 تفطعمت كمل الامللملا

 ناركي اناان تاقو ةبياع

 0 اومعدق نر ضاملا

 و او.عام فاوا

 اهمرثك أىلةءنءاوسعتو
 ن ١ الا ىو ىلذؤن ماوم هللا

 َت 1 اذهناا واعيا

 قاكد نأو ”ىعنع سدا
 كماراز تمل
 فدسلاق ىنرغو كعيط

 كاع نم ادوع نكما

 رهظنمع ركفنو عم

 ماكتف كءراةمهق_بآا

 دارطتسالا ىلع هلوق ؟

 دءد هلوقو دارط:مالاىلا

 ىلا هياوصو خسنلا ىف

 دارطتسالا

 ريخو هو مسنأ| ىف اذكلا

 5 دةءمركس لو لمدقم

 شعل كدا لاه ولو

 نءمل_ساملاتادارطتسا

 اذه
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 سرففصو
 لكمه ف ةروصكاجنسحلا ىف * هنأالا يملا لك_.هلاك
 ليقملا بيبلاىلا يلارطت « هتيطع أ ادينافثودعلا كلم

 لوحالا هيودج قثالخاموب * هندرو أولو ىذة ف اعد ناام

 3 ماهانأ كرب ىرذال ملا < نبدأ لوق نمو !

 دمكد ه-فعرادقالا عفدي 5 شس>و ءربق ندر بدم ىمأ ٍ

 ديو ََ ؛ ل-سي لو بدأ * هر ع ىدانت الهدم ّْ هفسلاىلا ىزفأو هدهد

 دج اةءارقفاخأ ن كل « ةجركلا:”نأؤدرأ تنك دق | قمسو افرغاتملء فرخ 1-8

 اممنادج نبا نيب وهن ىتلا ةيارقلاو ةيطق نب دج وسهل ا ىلا ءانثرلا نمحب رخام سحأامأ | اذه تاتو نري 8

 ىهمقلا”ىلءىنيسحلا لوقهنمو ني اطاناك || بدالا» ةوسربغ بدالا |

 درابلاءاملا ىذمه تانحو « اهروذدن' اكالا.دآ ترواج : ةرف امءالالانرمد رمضحةرأغ انماإو

 د -ه نع تش: تاق

 ِ تدنو كدي فدا

 دحاولا دمع ضرءءاسقلا لعق 3-0 امل هىاعتق لعفب كوشلاو

 باءلا اذه ىف ةناغوهو مدكم نيد ىنأل وت هذمو :

 هنو رق لوطو ه-اعادربو * ةلظىدعقربل هد وك لاو | الاو ك0 0

 هدو دهفن ناولس لتعك # د قوة وك ءاطق ْ ناكولو كدا[ تق :

 هنوندو ه-ط.خ ىف رباج ونأ * هناكح اجوءا هسفقاوا ىذب ىث فانتسالا بإ ىف ناس

 هنيبجروأو شاو رقهجو انس « هناك حايصلاءوضادينأ ىلا | با ةحالا نم مظعأ
 هنمو# اورق حدموتةثالذلا*ا م ىلا لمللا عمالاحفصو نمدارطعتسالا وقدم رثئاف | 2 راكجتإ
 مرن ءناكتاو ساند سلف « هءاطأو ىتفلا هللا قثااماذا | ٠١ ملم هنغلبلراكنالا
 هلشهو مرج هلق ىف ثوم او جهل ىلا ظعولا نمح رخام غلب اامرظن | | تكد ل
 بتاعلالادتنمىتتسصاو « ىنداع لالدلا» نداشو 01 ب

 لك
 بةاكلادلاة ره نهدربا 5 ل نمهء.لعىدرناكسف معضصوو ةتملاىلا

 زعل نبا لوق نمو | رفغتسأ تلقو ديلا
 ديجنيدمأ| قاطدجام عم ع هن 1 ةمادمتد رشدّلو ا 0 كلام نمل

 ددعسنبا ةدمصقدربب تلع اناأحخند رانءاع تاع

 مل ل ا و افلا تاق قا: لوكالتوأ|
 ىرادنمءاون الات ةبااكالا « اهلنياطلادوقو اهتمقمسم

 اذهىف ببرغا اتناك تشل اياب | رداللر 102 و هل ار 1ن 1 سقو نق ءدا راظتسا لس امرت ا

 قدزرفلا مأو برب بلوفكوهووجسهلا ىلاو سهلا نمدارطتسالا بابلا||
 اناشننئدقدزرفلاةقفدعك « اهةكسالةسأب صرباهل

 ايلا هلوقدإمو

 ماعنالاة روس موقلا ىلع ور _عىلا فر ار 5١ اك

 ىتاطقلا له ىشعالا عامدف « ىحنورعن |عقصت هنت

 م ل 0 سلع ١
 داو
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 ني_سهللا ةطشتىدوف ارذع « هفصو نعارصاف ىمظنءاحنا

 قدم هتاقالا تارسم تناك« امنا ىربع نابو تريكح منو

 فوئسنونق نم اذوذ ىنع « اوتيعرةاج نع ىفو._ةبحو
 ىدتملاو سد وعراج رمصم ىف 5 انخو_ث م”ناولد نع تدعو

 نيدلاءاءضعم تو ان « هللدتقأدق قود ناهرب

 ىببتننا نيكقلاو رصغلاب ةنورقم « ةمعن ىف كحاب مازال

 0 ِ (دارطتسالارك ذ)
 0 لامقف هانت | ه(مهلصوااذباا دكت ريصقو « تيكس مه ءىرب هلمخاو درطتساو) «
 1 هات ةفاهيدكج || هديت مرش تاكلذو فرق ةنرق رع سراسل ادراج سرد تلى د

 ا دره هيدكا 73 5 9 0 ._ ٠ 2 : 0 . .٠ ٠ ءالا هودش

 تاساك ل ناحالط_صالا فو ةد.كلا نمبرمضوهو «#فمةّرغىلعهسلع فطعيم مازن 3

 (دارطتسالا) ١

 ا أرو | ةيسانمل هريغىلاهفهحرختت هءقرهسسم كن أ مهو رعثلا ضارغا نمضرغىفنوك-:

 200 0 "| صاخن انبي وهن قرفلاوه اذهو كمالكر خ هيدر: نوكمف مالك! عطقتو لوالا
 تاسثالانإ 0 | امىلاّر يلب مالكلا عطتيالو لوالا ىلا عجربال هناف صاخناىف نامود_م نارمالاو نوار ايزو( ار...( 2و سا ادعو ملكا خطقو اوال الكا ىلا عورات اال 0 شفا | درت تااذع ةو لالا مذلكلا ىلا عوسرلا هلسف طرت شو دارطس_ الإ ١

 سيلأهلتادو دي داعالا ف عالجم ضرغلاب بف قأدحب دارط- تالا كلا بح اضصدسو هيلازشك 0 و

 0 7 رل | | لوالار كح نبد_هةبم هيل صتمرخ ىنعمىلا نءمنملاقتنالاوع دارطتسسالا لاق هلاف
 -.- 3 -- م | رك ذورشكلا مالكللا ىلا باش الا مدعو دصققلا لج هي لصةمهلوق ىنف ىناثل ىلا ىل_صوتلا

 2 او تكن ا فأن ءاهلقنىرتصلا نا هريغركذو ىرتصلا نع ةمهتلا ذهل ة:هنا ةرمضاحملا ةماحىف ىمتاحلا
 كلاس ماو | نوكيناوهلاق نا.هرسقو ىعم ىلا نعمنم ورشا وهداراعتسال اعلا نبا لاقو ماس
 هعامر 0 || رح ا ىعمىلا كادابغو أرابخالاو اطرشلاوآهمشنلا قب رطبهسنمح رغيف عمى ماكنا
 هج 2 2 0 ادعبالازب زملا هناك ىفىلاعتهلوق هذفءادهلا فهعوقو بااغو اقصووا اوعهو !احدم نوضس
 -ندهدلاو هدمو | ريسصراسو عوذاا اذهىفدرو دهاش لأنا لمقو دازطع_تكادوعرك دف دوم َت دعاك نيد

 لأ وهلال وةلاثمالا
 لواسو صاعهت اراماذا * ةيسىل:ةلاىرنال موقلاناو

 1 راذفالا نمهملع ثاك امىلاهدوعن_سحو وسهل !ىلار اذتفالا ىف لخادلا هور ىلا رظناغ

 هلوقد

 لوط:ةمهلاجآههركتو » اناانلاجآ توملاي حير
 هنعىلاعت هللا ىذر تبان نب نا س> لوق هخمو

 ماشهنب ثرها ىصمتوحن م ىناثدىذلا ةيذاك تنك نا

 ماهو هّرمط سأرب اتق » مهنودل:اقينأ ةيحالا كرت
 ملسأ لهب أو خ أو هثرملاو ماشهنب ثرهاو هيلا لزغلا نم جرت فيكتسص رظناف
 ىفةد._هقنمىرتهاالوقه-:هو ماشلاب كوءريلا موت امو همال_سان_سحو جفلاموب



 قيينغت ةرسظن ىراةدفا عصو »+ ىلذإ ايف رهلاو لئاس انا

 ني_لسلا ىف رعسطلا ديزبأ « برهم لك اهطيمضي تدئااو
 تل | ايآ ب

 نيونتلاك هاملا ىف هلامخو ه هئالسفنوللا ع نصفلاو ا
 قم ذخو ىقتصمللان » اهبرق نم سدآ اناام هقلاو كا

 ىندن اع جرباهي رجا كانهو ل عسمدا اناقي قيأدق فرطلاف

 0 0 يبي

 قيسضرام ر مااءار و ىفام * ىج ىماعلا عمرك ذئالو عطأو ا

 ىنو.ءنودعلاو ىعمدعمدلاف »يما دم ضءف دذع نال هر داق ظ

 نوي زلاوزيةااوالتيحاف » اهطوطشراق نع ىل_تاولاق تاق 5 0

 نيذ_ثيلا خءاذتب تنأصصت « اهنا رنمفارعالا ىلع اذلذ 0 5 __ ىيردان ىو مسكميد كاذيف « مكلا مهي رمش ىلع نيمتالا احتلال
 نيللاب تذقثثو اهداوعا ه تع رش اانا اعرش طقخداو نا 0
 نيعط هدشابرطضم هتقاأ « دقلظااتيأر تكيتمااذا نكا كامث انلنو ل
 نيوكتلاق تانمالا فص 5 هرب و دن ف سعشلاءوطلاسخو كامن ك6 ىد

 فو.ع حرش ىنامللام ع اهتاسث بدهلاق ماننومعو 7 7 00
 نوريج نءناريسملا| ال ةا م « ىكغب د امملاو ملابعملا كلت تافاباع 5 يل
 . فو رح مهاضفب موسرلا 1: ٠ ىلعم_هّدبا بصلا عمد لاق مك اتش اهرب 0
 قيد-مي هروناحامصص ايف « معن ةاح ىح نيلز انا 0 1

 ىيعمربغري_هلاق ام مترمص « دقومكشي ورباهاسنأ تنكدق 9
 نرممذملابو ىريص نم رمسعلاب 3 داش ىلىرضخت اذدو مدع 5 9 ص2

 ىفوة_كنالد_عياامكشصف « ىجلاب ةداعبااراد ّمدالحو 00 ا
 ىوقيتال رصم ىف هل_بالف ه مكنععاطقنال مظعىنذ 0 0 دءالهأ

 قىيوكت عدني وكتداسفل اذا 1ق قات كارا ّتكَو 5 دعبأ

 نوضهرملا ىداؤند اوقثرتف » اقالانيدافو نءافعضتزعو 5 ال
 نيسعمنمبرقلاءامض ىراو ه 1 لوز ىسعف 000 ري 2 ةمهتأب
 قسيت عسر زل انطق © مكسنانن نط تحرم ةسقرو ل 3
 ني_هذت الو هير وتب برأ ه ا تاسمارغ ىذه 0 قة ععدعمافت
 فودئوثلكف ”ىزراملاف ه حئادم عيدي اوركذ داذا نكلا فوصمو هما:

 قش نس هعفدأ نثلاق « هديعان امنا ى لع
 ىيشنيانأنكلىرولا سني ل هعارب نصغو هيقسأندغلا

 نيحلتلا برعمعجاو سا! ىسني * هنيه فوطم وهو سرطلاف
 نيدلا لامك هاطءاهلاو « همول_ءو هل_ضفىف لماكوش
 نيمحو ةرطب نامزلا ىد-هذ يس هل ماناو هاامل تاسح
 نيطلااذ_هءارعد تمهعادق « هفصو نعىذإ اذكنلا تدداصال



 دو دات اكل درو ىلع بدت « اميولقم عقاربلا تحدو

 هلثمو اسن اجت هنع ىكملاو هب حّرصملا ظفالا نيبن ا كالو عقاربلا بولةءبراتعلا نع ىكسف

 اليقث اينغمو(مرخ" الالوق
 كسف:تنغدقتلق « المقث تدنغلاف

 ذوعالاةحاانلاقذ ا عونذلا اذهىفةناعوهو ىو السا نب نيدلا فرش ل وق فدارملا,تاناكسلا نمو زوال اة ان لاء ذا ءلع عطق 0 ؛ : :

 ل

| 

 كرع”ناف عطتنالاز_ها ف مم 5 رق 0 : ْ داك ءاقنينفااظتماهباشتف « هطرق قءرغثرئاظت تدبو انلقف فرص ,ال قجسأ ناف
 الطلاةركسمردلاقوذتءأرو « الطلاةثااسردملا تم تدأرف

 ىشر 5 كل |ىلا هبوَعِب لدعف نزولا هدعاسي ملذالطلا ةفالسو الطلا ةفا اسمي سنا نأ دارا

 وهربرمضلا اذهالا ىوذعملا ن ندوظت ٠ لى دوملانييداأز رعزجشاا نا مدقتدقو ةفالسأ | فدا ىع

 نيذكر لاراهظا عونا! !ذ_هىفديرب رعاشا!نارّرق:دقوةر :راظانملا 0 رخأت بدوأىذلا

 سلف تدع دع ديننا
 اُدش ولو فر-ظ فرظ»

 >ولو ك_ء.اع اةءطّول

 اماو كيلاالدسن ءاعأ ١

 كعفسيل ازيال- قولا

 فرص“ / ىد- هوفرصت

 اذه ىلع ىثعن أن يدلاز تريتلاداراوافذارعالا ترص سلسل ب تداولا

 لاق هنافهلَةءقدرطاا ف4 زد قد رطلا
 ىع ”ىوخعملا دنع لمللا ةلظك « لذعىفنا_-الاروضد رذاكو

 اس در نأ رار | دعما كذلانك رلاوهاذهورتاس عج نهرفكو ءايثالاة سي ىذاو هو ارثك ىعسي لاف
 تا 5 نزولا نأري ٌغرذاكو رفاك نيبةراش الا ساندبا ممر ظة هع اب ىكو ةلطلابهفدارو نيدلازع

 5 ١ ص | | تحك واشاد تزولا ناكل ينك ازرس ناار[ ىلقافاد ارم ىلا لدع عب نيالا رع ل تشل
 فخ ورضى هءاردل ٍإ : 0 لافاذاهةءاط

 ا ىعائوزعملااذ نعرلدللار ذاكك « لذعفناس>الارعكارذاكو

 انا كازارجلا ازيزعاذ هلا عوناا ادهىلءرجنب نيدلا باهش شل انالومفقوالو

 ةباع هر د ةملارعذملا عون ىفامهونيّدملا نيده دب وما كلملا ناطل سلاان الوم مانأ دهب

 امدو

 هأدق 26 000

 ا

 نمتؤقولارضاح هاند كناو

 در لاة:برعلاراع_ثأ

 ددبل_5كلزوةعالاميرعال

 بقوملا اذه. نعبد فك

 ملكو ةةقاوملا هز
 اديوم هئمقو ا ارصْمنادغف 3 ةديوا ا اكلا هادلا

 -ح ةفق اوأ ملأ لضو

 را

 3 مد ىد :لا ىف ى<نباو هو ىنأ * د و هنأرب نيالا ا 1
 كدب نءانرب_خأاناةاك

 تح دانا تتر | لولا
 ةاجركس فد. مقالب نملوقة ا ىف ىمظن نو

 هم 7 7 نيس: ف قوربو هقيار #2 ىررالول ركس سلا لاذ ساندو
 0 رو نيب فر ةةراثالا سانجاه-منمرهظين اةةءطا نات اك في ردتلاةيرورو سانا حيزص ىنف

 اذهىفقو ريتاج ىداعن !نيرشتىفقوربىلوة؛دارماوركااوركسلا
 نانعمو ن وافتمنائش ىريناىلالهفاا

 | ةرسشع نامت ماعف ةسو رحغاةرهاقاا نمامبتدتك ةديصقلاهذهو هطوط ىلاعأ نم هرارق
 نيواودثاك ىز راءلانب د ىرسصانا!ىوضاقلا فرم الارةملاانالو ىلا ةثاغاسثو

 اهطوطشتاافوةسو را ةام ركل هاكر ل دقو ةممالسال كلامها #فرمذلا ءاشنالا
 رمدعىلاتداعو دريملا نعل ماك اهقوّشران دءدام صاع ىررو دد_2رضخا شعنالشا

 دمصقلا علطمو ديوملا كلا |تدهاشدقو ةمسشلا

 ىديرب ىذلاوهةاج ىوهف » نير ىس ىف لاعتلا لخ



 فردع وف ناقدو 0 3

 قلمتو قلطنو قر بو

 قدجأو ودكم 0

 بك االءاعألا : 0

 ءازسن ال1

 كَم رةاءادأو كدردرت

 فرهدو كيذفدعب 0

 قوس ا كن اةاو

 قرتألااروررد للا عدت

 مدح 6 هباصأ 0

 ان

 ثلاث ام تززع دقىنارواء.- هللاهجرانذشن ركجدن آدوأتنكو نود.عنءاريغنيدلا

 امو ناك رلا هءذر عض! ىذلا ىوذعملا سانا ىلء مالكا ىسهتنا همه, لهنأ ىلع ءاداذهو ||
 5 ءءالخمإ الامد _ةقىذلا بيترتلام-ظت ترثنو ىلصوملانيدلازعزيسشلا تدم ترخأ ْ

 نلف هد أمال اوهساةراشالا سان ىلاهإ_هصوني-: كرلارهذملا ىوذعملا سانحلا |
 ١ *قوضا كدْيوُو .ؤ ركب ان الهم

 ْ فر رب ىج كلاخأ ناين 4
 ١ <+ةمال. تكساذاءلرعأ ىنع

51 

 نيب ةراثالا ساند همءروظي إىل سىفرعذملا نك رلانترعشأ منال ك.ه«ىف ةفرطللاةياكلاف |

 لئاقلا|!

 ادا هدور و بسولوالاري_غوهةياكلاوةراشالا سانجوهو ىوندملان مىلاشلاب رضلاو

 نزولا هقفاوبالف سان لسا ن نمنيذك رلازبي هت ىفة.فاجملا دصقو ر ءاش ثلا نأ مظنلا ىفع وذلا ا

 0ث :اقر م نك ىلا ىلعلذنة ياك همف فدا عملا هنوشد لدعيو دحاولار عطف امهزارب | ىلع ا

 امالكلا فقد :الادعو هيلع لدت ةفيطلةياك اهيفةظفاب قأي رهذملان زاك ذا لعد عَ أ * عذأو لوقأامعب كالرظناو

 لستم مكضار -ءاىلا هلآ

 *# ب زخ كلذ كلامكم اةحأأب

5-2 
 فر ةىل-هفر هم ا هم

 ,نالهث ين عل حرلا اهوقدادأ دقو لوةعن هدأ سعا لوق فدار أه ءاعلديىذلاوروثنالا ||

60" 

 وو
 مهرو<ىنو هذ ىونعمأب 95 مهل تنك ءا سنان اا اذاعمانأ

 اًضيأةرهاظلا ظاشفلالاتااك نمهلرهظفرضد_هءاءاسن لنا وخأو لبج ههنا ذاعمونأ
 0ك رلا فلما ىلا منا ورع دورذدو لمجو لمجامهو تدبااردص ىف نارهذمناساذح

 تةثكوروذملا ساذملا اذهن_ا#تروظأ دقو مهروجي ىنود_هف ىلوق ن-س< د اولا

 اوققوزي رخأتملا لوف ناف ماكل دود ترص دعبل لاك ةالارواتر هابلا هلا نع
 ىأب وةراثالا سانح وهو ىلانالا يرضلا!لابذانالا ,هتمد- قاع اوه -تيلح ف :ارامملان ِء

 مهتل اةيمالح رمش ىف لاق ىدقصلا نيدإا حال ْميسُس ١ ناىصام بدر غنمو * هماع مالكلا|

 ١١ لطانىد_:ععونلا اذه لاق ىوثعملا سانملا«_ضرتعا 1 سانط نان ىلا هاك ىفوا
 نءزح هنا ىلروظي ىذا او هعاوناو س انا ىلعهتفاهتةرثك عمدحاو تدب مظنه_:ههرسست لو

 ”ىونعملا سان نم ىننتملا بطلا ىنأر عش نمتجرذتسا دقو كلذنوضغ لاق هنافهمظن
 هلوق

 اك ارتقوذنهيديأ ن هضوذ 0 امقايم نوى رقت ناواح

 ع __ رهاظل او نيدلا ىن ص يسشلا هم .ةضراعىذلا عوالان ءهوعتأةرظانملا ىلءةقاط

 ٍْ ميعشلا عنقاف ضغلااهانج « ىلاعماراصمأ كةعئماذا
| 

 ْ وهو لد الا نو ر مضحي ةعامس م.ئمدجوبو
 | رعابالا دشتنأ الا نالهثي 5 مكماعلاجلا م ادانةكماق

 2 ةفداس ىلا ت تادعف ةاقلاالو نزول ااهدءا لذ لاسهلاو لاب نيب سن ات نت دارا

 هن صاف ل .ءدلوقةفمطا اةياكاانر هاظلا ةظفالاهرهذ* ىلع دب ىذلاو رعانالا, لالا

 ىلا“

 ىمارلاقهاشلا لاذ -ىلس ٠ هنهذتولامحكمحأ ىلا

 رخآالا لوق ل5 ءو ل.ل اوهىذلا ىلسو ىلس فرمذلاورهاظلا نكرلا



 ىاالودات لبا تت 7 -* . هلرطتالر يشن دق لكي

 نيالازعرجشلا تدب و

 مأَن هعءاشدالا المهم بولَقم 1 ههئاع ع ظ. ىلع ض> ىذا

 ىدد
 مالا عامسالا الم لو ذع ىظفل 1 امممذابلقلا ظافو ىمدضافدق

 ملعأهلا و ىبهتنا

 « (ىوذعملا ساما اركذإ»

 « (مهرو 2 فود 4:"ى :وذعمأب * مهل تنك ءاسفل خا ذاعمانأ)«

 ةراشالا سينجت ىع-نممهنموةراش ا سدنتو رامذا سنحت نابرض هناف ىونعملا سانا ما
 مغهةمعيديىف ىلط !نيدلا ىنص حلا أم لو ة.مسنلا قراطمام_مثم لكوةباككملا س م

 نساع؟حرمشلا اذ_هعَوْنا نأديالوةراثالا سانح نءاكل بعص اوهورامثالا عون

 ميشلا رك ديلو اد_+ دوجولازي زع بدالا فرطن ءةفرط ىونملا نا نيونلا
 ىزالوةدم_هلا ىف قم_ثرنباهرك ذالو حاضبالا ىفالو ص. !ىف نيو زقلا نبدا لالسج

 مهةسعؤدن ح رشد هورك ذناسم-ءلاو هيك فذ _ةنمنياالو ريركلا ىف عبصالا أن ينيدلا

 ع انضقل ت وتلا ندد و جمبملا هاك قدو##باه_ك ارك ذو همسظأم ةأرمستام نكلو

 ريغهةبعب دي فراىذالا عورك ذيلو همظنامن ؟اورامذالا عونالةراشالا عون هنم لدرتلا

 ا اذهىفاناك نيء.سةصتناملا هتسعيدب نءلاق هألوقلا متشالقو ىلإ انيدلا ىمجشلا

 معا! اذ_هماماوهو لوي هللا هجرى اضل نبنيدلاءال_ءةاضتلا ىذاق انس ناكو نا!

 ولو ىلل-!نيدلا نص غشا تدب ريغ اسنان” نينكر لاراهض ىف نودبعنب ركبه أت 0
 ىمنا عون ل١ادهمظن ىلا لوخدنيدلا ىصيشلل لمح امه ىفبابلا اذهنودبعنبا ع 3

 سدنصتأ | كر مظاذل ارعضإ نأوهرعذملا ىونعملاف عونلا فد رهثدعب ىفأب نيّيملا ىلع مالكل او
 لدتةفيطاةناأك هبف ظفلب كن افدا ارملارذ عت ناف هملع ةلالدالرمذملا فداربامعرهاظا ىف قأبو

 ليللا ىلا اه هبل رتةرهذج مطصا دقو هملارا لانو د.ءنب ركب ألوقك ىئدملاب رهذملا ىلع

 الخ تراصنت

 معسط» اننا « ةمادم ساكحوهللا لسفالا

 تبانثدعب ىرفنشلا مك تسماو « ةيعنص سيق نب ماط_سبتنب تكح
 تن اير هد هع

 لاق ىرفئشلاوءا.هصل ااه« نأك سدقنب ماطس تي

 لان ىلا دعب نم عجن ا ه ورعنبد
 ءامهصوءابهصف نارعضمناساذ+ رهاظلا ظفالاةباك نمرهظف لوزهملا ,قرلاود لبخلاو

 لاقو ىلا نيدلا ىصيشلا ذخأ انه نمو هزحيو تربل اردص ىفامهو لخو لخو
 نحمر أعل نواف « نزيىذنبا مسابىأ ظل لكو

 اظاذاالا ت اناث ن 0 واف ه- مسا نزرب ىذ نياف

 مويس هعتفام ب با. | ما هنانيدا!ءال_هتاضقلا شاه انضم لوةر هاف ةرهاظاا

 اوساناوينقسا

 قص

 (ونعملا سانملا)
 لوةيثءح ىلا بطلا

 قرأي ىلئمو قر اىلع قرأ
 فرقرتنةربعودي رب وجو

 ىلاهتلاهدياركيوأردتاو أن
 تاناغلا ى الزي لوةزاجالا

 لاقذامامس
 ىدءسانةهيدي تهد ا اذاو

 قلق توي ديل _هدع كلارأف *

 هنادممىف رعشلا تْض ةاذاو

 قة أ اكنأ كذال
 5 امتاقةميد-ءلاتاقا داىلا

 ند ودرب بط د كعمطو 2 ع

 اهدذع ىلن هت كارلا

 فرغم تاهت اب اوم 5

 ليجد ىلءزيجأ ىلا

 قددس ا تدطت اذاو هنابرت 5

 3 "”مهأرضك نم تاكو
 قاغاي ىددغاو ةبيدرلا مد

 ارداخ هيد هلا ىف ادا تاكول

 فرغ: ىتمنيكسمان تدور *

 3 |ةساهلقد- -قة-عيدبو

 قرخ الا ذاب تلقدقىذلا لو

 نالوقي قا اقع (إ و فقومم



 ةدكإ 7
 رثو جدأ هلم تغدو

 اي رح ما ىتءتساقسرأ * ىامس نءانكءلع قد

 لئاقاالوقبابلا اذهفتاناغلا نمو |
 هيهوغناكلءأاملك « فشهد. لقا قمأ

 ف.دسلوق هر هذم ىلع ًاوبلقلا ىفاه_ض21مخ أ ىل اهمال نملك طا تيياااذوف ا

 ٍْ كلو هفيددالا جين
 |«ةهظنئذلارعشا اقام

 00 اىبدؤ

 ١ فالغلا ٠ نع اهب نأ هب

 مف فاعللا نماهزربي و

 اها اوط نأ نود لالعر

 اهكرش رضي واهكرعي ل_هو

 : داواك لئاقا تملا نا تاق

 كباىه:كلاك هل كانا
 1 ثودعلل اهز ربأهم-ضنوأ

 2 ثوذظلا. نماهصلخو

 نوكتثا هللاود. + أركي وبأ

 ا منال هي هدا

 ئرضس لف ىطغتف ث دعت

 م م رهظينأ

 اسفنةمدبلل هقمع ؟ءطساو

 --- باكيت نود

 نان 1 لود

 دشملا نبا نيدللا
 بكوكيءىضيفأ ٠ هلالهءاضالل

 لودككح ساكمتالاب ل .كى-دالامم وهو ةيؤاةموهن وتم رمت همت لك ثيل اذءو ّ هكلسةر 50

 ا ا ا : : 3 ا 9

 فاصلاهدشناناك رلاهيتراس عونا || اذهىفل حز اضر اىوهلا لتاقمنينيدلا» الع مذللو

 ئذساجلا ىف قوف ةناسننبنيدلا لاج يسشلاو نيدلا ىنص ميشأاو دي زملا كالا ا ةرمذ ب ةاج ىف ١ اندهج اناا ركب ونألافو

 «ةلعدباك لحْزلاتءءوتسااذا ||

 ع

 757575021173757 1277 ناطنلا نشيل 1 رجا

 3 سلا رت 0 ا ا ا و يي

 م

 أهي ىلا نيدلا ص

 هام ىلعد_صرب 7 هامحو فقو نءزاف 5 اا اي ند 5 هابل بوه ىلإ

 بطمدولادومارنم 0 عطب ول اهسلا ردي

 ورعرغصاب عاف * درو ىوهلا ثيل * ورمس روق لازغ « ومما ىفري<ريغص
 بعءراودوسالاىدرا * ع-داورمم نيامير

 وتمءعدقو لاقف « ودعمط هضام بمحو 5 وةمب تن جورو « وتعد رام رك ذا(

 بعتن الك ملع ىدخا 5 عسبقت ىل الو عج را

 وفكولانمعدلاق « وفك مثل تمرو ه ونال ع.طمتيشم ه وفاخوومادق ا
 بها رثملا نم 90 عيصصما مل ناف

 ىراحانسدصن ناكشياهىراج ىعمدو تددان# ىدادىف]ص- ىو م ىرادنول تازام

 ' بعشا كل نكي سبالاه « ع..شاك ف نمتنكول
 ودنئُشضانرلا امه ودنودخ دروو *« ود_- ىلآةا وظل و دن ن راح نه

 برقعم حاس ه-اع 5 عقريم لا شضور

 ودي رم ميش اذكو « وديزب وهو ميدي » وديرو نم بصلل » وديرفلاجلاف نم
 بعاي ولة_هن وهو * علمي وعءومد هالخ

 لئاحولا كادق « لئامما ىفاذكو ه لئاقمنباوباص « لئاقااىف مدغم

 برعمفاأ, نومهم « عدرم تب لكن م
 نب نيدااءالع مشلانا او رك ذهرك ذيتدعووهيلاراشملا ساما ىف عقو ىذا !فرطللا ىثلاو

 ءالعزجشلا ىلارظن ةنايننب نيردلا لاوس حش اراص برعمفا أب نوم هنو ق ىلا لصواس 1 لتاقم
 ديؤملا كلملاو برء.فل ابوهم لود و ىل>-انيدلا صه !ىلارع شب و لءاقمنبنيدلا

 طرمش ن اف دةةنيال لحزلا ةباّك سر ف فرحالا هذه ضء: ىلا ل لارطتاذاو ه١ كالذأ سدس
 جيشا تيبو بولةملا او ىلغذال | سانا ىلع مالكا ىسوتنا هنزورب رمل حالا ذك عضو نا هم«ر

 ا اح



3) 

 -للا

 امهدح أف ااذطو صقنالوةداب ز ريغ ن مرخ "الا فورح ىلع همنكر نمدحاو لك لشي ىذلا

 _”ارمءا نيب تقرفلوق:نا تدشخ نوره نءةباكح ىلاعتهلوقك بئرتاا فرخ الا
 كل ااا ةاةمايقلا موينارقلا بحاصا لاقي ل_و هملع هنا ىل !_صىنلالوقهئمو

 ظمقمولف ترا ن ساس اىال هاوش بول هما سانملاىلا دامعنب بحاصلا راش
 0 لك

 هانا الكو امتد_تاشللاة سو ضو شهلا ىعي هبلق ىف سما لوقي امى كاجو رم لطلا

 9 هلا ىذلا ةحوص ىازغلد لاو شسطلا قو اوععس!لاقو تاماشقملا فىربر خلا اه رك ذو سايعلاو

 2 ميفلةلاىراحةزاحا سل
 ل 5 2

 69ج تاسللا كرا اهاوفقريسم ارثا ىلع كلو * "نإ _ءوشم اه رخام ق ةنراجو

 اهب رطادلن افراد دبو اهلمسر ثاثت>الا ىف هنا ىلع * امد اهسنح نم قلاساهأ

 اهاوق ف .دااىلواذاود يو ىدذاا»فطات ظءقلاناوا ف ىرت

 تئبة_ءلعه_ةخا ىلعامو لخد د._ُدرلا نورهناةحو رملاهذ_-هث ود ىف بسلا ناكو

 لايحلا ىلعامترسشو لد:_.صو نارفعز نماهب ايثتغغم ءصدقو اهاماأف طمق موف ىد- هلا

 ناايلا|مبو ثانملا قباسو

 0 اناقذا
 قع بردالا انو 0 .٠ 5 3

 دك 5
 رب صد رقأ 17 هرب و د اعرامملم_كقباعشلا لع 2 را ر وشنملاباشلان ءاسسر ةن ورظ سا فحتل

 8 ق عرستم ْنالاقو كلذ ل ةمه ع:صينأ أو هباطةساورك!نمةحاركلذاد_توؤةرطعهل_هلب

 1 1 ْنَء ىط امم ههطت ن هال| اهيدشد وفةاانقلعت ةنمفسال عارسشلا همشةحورملا ذهو تاماقملا حرش ىف "”ىشدرملا

 ههوايهذمدعيأ رع 3 لوطب بهذتف اها ايدج مامي نا "هلئات|ىفلجرلا دار أ ذاق درواملا شرتوءامملابلمتو لمح
3 

 عر« ههالكى بتنا بطر درا ميسا هتم مئاذلا ىلع بيف ىتعو تدبلا
 ف عيطمنوكينأن م, هنخ »بولا سانا ىلا

 0 اواناو "ري مظالاو مهذعبلوق

 01 هدفا أن يح ضو رااراجب ىناكح
 بحاصمراهلاقودملكو

 ”و صد رم ارت ىل ارلعت ا

 «*رصقم شد رقلا ىن- وار تإتانئدقاللا ةئ « ا اش كيول لابام هل تاةؤ

 نى رهار باق اني : ١
 ةيروتلاةدابز عمفرفعلا نبا لوق ىل> امو

 ساكلاو ة-ولاوءالمكتكلا لةملاو ظفللا فر كسأ

 رعبناهمالا نزاع 8
 د ل

 3 اقف ىلع فب رسشل زو

 0 قهعفروت امرك ىف ساق هسملق ةٌناس لكو « ةوسق هلق ىد رب قاس

 00 ماروب نيالا عاصترمالا ىفةن ايئئب نيدلا لام نشل |لوقانه عيدب و
 برطضت نرالا بحر" هه نءبولقلا لك لس.

 تي رقلا ا 00 مجيد هلو نمهناف برغلا هةلاق تدب حدمألمقو عونلا اذهىفةءاغةساورنبهللادمعتسو هكر >4 م تبلت | بهرام مارس تلق * صرع ا 5

 هلوةودو ملسو لسو هيل عدنا بص ىنلا

 اناظأاهرون ىلسرديلاكدريلاب « ارصعمءامدالاةقانل اهاهدع
 لثاقلا لو ىل>اامو

 احناوج هلع تناكولومويلا « احئاوسنوضرعتسي مهتبفلاو
 هلثمو

 اقمطأناىلف.كفىطاتت « ارانئمعولضاانيبنا
 7777_7277 72 2 2 22ج

 ورح د(
1- 



 ثودع ن* هر دهسلل انوأ : فيكو * روصس# قب هرظا مسهرظأ ند

 ضاق ىأ فس نةجلكتومدوه ظاقيا :!مهودوقر مددقتعي اجمد كويل. ءلا
 5-5 ١

 ىدهو 1 "لضأن ع 1 2 ىذهو حابورمس نوف ىذقد ١ أمى هنورلارا 5

 لوصف ظ كل امان وانغ »* ىسع سمعي نا امل ىف قنرمضح 1 5 1 ”بههظنام

 : 2 .: 3 06 5 7030 رس لا
 لو< ناد.مىف نوكي وناولو ؟ قمبر رقريسمد أون ىخح 1 اهفثوكو) 0 ٍ

 لوةبرلدير اكس اىرديالو » ىن_هذ ىلءاذالاوم_ظ: شا ةمواقإا 0 2 0
 صضافلاناكلا بحرى قءضرو * ظافاالا نمو:ظفح دقام سناو 1 0 < ءافعاف

 ادغو ىتلمالوط ناركسؤياف « اذغو بارش بوب باطا الو | قيرطا ١ ىلا 5 ا /
 . . . 1 و 5

 واكم السلا بمط ىتم ثب 01 ىح ىلعر مننا عام ها ركب مألاو

 ا 2و هبراذ اي 1

 ؤاعتنا ىذلا لاذ ىساقبو 0و ىبسملا ىشاعلاب همصوأو هلل 11| 0 2 ف
 1 0 نة 1

 ولق ف.عضا | ىع هبحح نع لذ نأو ىب-اق ىرت نأ كلأرستت ثاو ا دن "ام 5 ويىك

 ا ل-ستعاو < طظاقتا ىلا كدعب ن ملمضولا 1 00 لبق نم تهت

 اد اءانملا ىداس وبان فو « اذحدق نيسرادلا وذ ىلءو
 ا ل ا * راهاا 3_توويتءفىاركذا ا 3

 ارتوئمو ىيك_هرداوو 95 راقص انورم وه قو ١

 ارح ودحو دودمللا درو قوذ * رامع«ف.كو دخن مبهتالف
 ضائءناىلاىنولءامم_ثنو » ظاغن اانوانحو ىف املاءام

 اد_فول نأ نم هبتيفرسس * اذ فولاو لا, عسضابامو 0
 باشلانمالا اهبلاو .سألو نتا ةياهىفتءاغشي دو بيرغلا عوتلا اذه تمظنو | 0 2
 ْ ةوتك ف شملان فيرا || ١ 0 ا

 اورعشتم هلءادب م كنظاو ول هرعشةر بوما ن م مسمع

 روضم م ارغلا تانرأ ءامدي #* هناق4-خهرصااماوركنتال

 ىلوقو

 ىرطاخو ني زا ىلاق ىلكنال 5 ىعممأب هل ك_ثءيفترطاخ

 رضان ند-صغ لكب مسهيادغف « هدةرضان هنهدهاش فرطااف

 ىلوقو
 هتضورىف ليتل لادا #2 هريس ا أح ح ع

 همضتعف ذركذ اال تاّقذ د. هل ئظسدد دورغ اظاّمْغاو

 ىلوقو

 ضراب ةدكم قطا لف » اهوش كءلاىزءتيضح

 ىض+ مولانا ىتاغأ « ىال_تلا ظ-الل ثءو

 وهو سحب ءاا سا:-موق ءامسو يوم ذا! سام ااماو ىظذللا سانا ىلع مالكلا ىسهتنا

 ىذلا



 همامالا لعالما-كلادغ 5 همامآ الرع ت2 كماوق

 هيروتلاةدايز عمىلو

 فرطموهو ْغدّصلاْ لا يناجو « ليدمودورعثلا ىنارأالو

 فرخ لا سان1|اذه مهاتاقف 5 هسقيرب راه نم رامخادب

 ىلل انيدلا: ىص خحشلا تنبو فر لاو فصلا ساخخلا ىلءمالكلا ىبهتنا

 ملكلابم اكلاىواديزس>ريزغ 5 مهمثايظز هرارغلك ل ند

 ”ىلينحلا ىلسوملانيدلازعزجشلا تدبو

 مكحلانيكحلانازلوقلا فز » ىل فص نيدح ”قذ تن مىله

 قبو هللا د: ءةرب رمسأ اف ى هملااماوث ار هاظو تدملا اذه ىف فد ركلاو فيصعالاامأ

 ملكلا فملكلااءاؤأواوفرحو 5 ىذعاوفض نا قبو قي ملد

 (بولقملاو ىظفال ارك ذ)
 «(مالا عامسال االملذع "ىذا « اهعمذاباقلا ظافو يمد اف دق«

 لادباب رخأ الا امهدحأ فااخاظخا فاو هاكر لئامتاذاىذلا عونلاوهفى .ظفالااما

 ظافو ضاختدلا ف ىلوق هك ءاثوءاظلاوداضلاببةكر اك ةيظفاة سام همق هلم فرح

 نزاوهام اء نمضدسأ | ىدداب »* راو كلسون دسمان

 فيفعلانبارعاشلا لوةكنونلاوتفلالانوأ
 نسل ابدأ نكيملنا * اخو اهو هللا واخ نسحأ

 ثلا ناكو ه>الطصا فرع نمالا ةءاكلا ف هعمر نال وهو تاحر ككاو ناصغالا

 ا ركض ذ:فهاعزاررغ نمةدمثه ىدفصلانب ءدلا حالص زيشلا دروأو نفلا

 هلوق

 ضاحو ماسهل دباع مهر وأ « ظاطو نوذج قوشعم عمنا

 ادون الصءاسأأ باسوظفح »* اذا هيشمع ره« نم راونآ عمو

 نوة-رئاواماداوروهق ىف «* رودح رت رتاوف نو-.عوعءامثا

 (بماةااو ىظفالا)

 لاقو اح دقرثنا ىف لحب

 كاذوتناتاقف ك_هدارا |
 || هوجو مي-ظعلا نآرقلا نم عونلا اذدهىفءاجو 50 نء ىناثلاو ءاملا ضمف نملوالا ناف
 اذهإ تلقفزيسملا هلأسي ْ ءاهلان_دكيام 0 رظفلان مىناءلاوةراضألا٠ ن-لوالافر اان اهبرحلا ةرضانذتمو

 ا نو نوذلاب 0 ب ؛ دوه ىل_ءقو تاداعملا5 اواعب ىلعيبواتلا تان كيال

 نيسحل اى دمسلاىلا لاك

 رج تاوانت مث كفك 5
 لس دع نا تاقو هراعشا مف

 هيذك ىذااركي ىنأر ءدحا

 مسأو ةعيط د
| 

 ل 6 ركف 0

 اد لءاقودو ىئصلاريغعونل ادهم لو
 9و هنق 1 0

 |١ هنا غئاصلا ني نيدلا سو غيسشلا ل اوقمد_ةندقو ةيظفالاةم_تانملا ه.ثىذلا فرحا لاديا

 5 ىذلا"ىيدلاع وذاا ادهىلع لنا ن 5” نم ا.شةدرباا مقرها مم ىذلا هحرمش ىف دروأ

 5 نيداءميف هنالول ىف اعا نم همف+ اظانلا نكمم.ن ند ذ ل_>زلاو هيلع مالكلا ىفملقلا نانعقلطأ

 لادأ و هةفحهلر

 هاع 5

 همول هدف فزاتدساو 1 7

 كا بو

 نءهيريعو هنما#ناجرت |
 وهو هناكمد_>أو هنطاب |

 ىلا نعم لكمليتاو هةفوب : اذه ددلاَه ٌعمدمأا2ّ تاس نو هيردءانأ و هند < نبات اكل _>زلاركذ اذا لت قمن نيدلا الع وثالث | 6 ٍ تدب لك ن ارةاسو ان نون 5

 هَص ارغا بيصا ثم يل عل |١ ى

 طي رشو هظافلأد.ءاالو || هعلطمو هما قء_بيمداضا او ءاظلان هاج ل ىظفالا س انما ىف اوال فراك لا 1 ؛:وألطمو هم ا رطل ع 171 5 م ١ || هل

 ًامهتناف سفنل اعطقأالن ا
 دقاز. ندفاوأ دحاول

 رظنلا ديربرض دقنعأ

 مكحو كوق نءهيهلوق اوقرعع ن ١
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 ىئا!لوقو راذتالامهماع عقو نيذلا مهونولوعفالا ىناثلاو لسسرلا هوأ'

 مو هيلع هللا لص

 رك دئاوذس املا الأ
 ل قاخ نسف ا تنحل

 بطرلا بطر مهاوقهل مو 0

 برضلان نضيرفإل دئارفالاثماو دراوئانا-أ
 افوقو ها ولملا تاازال لضافلا ىذاقاالوقهنمو

 افومسسهلرادقالاو

 افومسهمْضاَعد اودرحاذا قلاب دنيدو افومضا_ندلارادىفهلإ داخناو ا لع هو
 مظنلان هو قودس

 ةدنعا# ريش انلأ تو
 1 0 3 ماهى أ لوق

 ىرملاالعلا وق اموأ اندر هسا
0 0 

 ىبعفكذي دع عمت زك
 نك” تافلاجن 01-00- 00 ُ

 لمسنا ىرك ذا لاجةاكز #*

 ىلاعت هللا هجر ضر اننا نبا لوق هلدمو |كعمع اقجالاوكيءاقتالا

 00 ملوةكلذهللا لهسذا نآالاو
 2 رهلا دمع سل الوقدلةمو 0 نا

 ةاجخ

يلع امو ىذا بدالاىلا
 00 1 1 ه

0 

 0 0 [ - رانا اقلاوود صاينوأ| يفرط بذابعت لدمللا ىلاو
 5 3 0 سقم :

 ديصقنف دوةءلارهاوج ىورلا ذهن ءاورهظ درا دهس . 7 7 هلازمش | | هلم مانعمساو اخ مهما

 97 1 1 06 ِ : تكلل هىذلا نفئابأ دمناو

 هرتقريغ نه السره ودغمف 9 ىمدتثعيةاشولا ل 3 : كنارقأ هبتؤو كنامز هب

 تدخر نعال
 هرشع لوط ن مالك ماع تاقث * ىلا ب اف قوق مدمالع

 هركسرمعلا وأو ىل قلطبل 5 0 لا ةيند أ كق«اهءراطق كياكمذتم

 ةدمصق نم فددعلان بد نبدا سهم فيرظااباشا|لوةا: »فب رظو همثتراو م

1 1 0 
 3 000 000 5 هإظن 5 سنم> ىزاحاال

 0 5 ١ 0 5 0 ا ا

 هلظ لكم هلظو ىلؤم هاو كمي نم 0 اناامو || ىتس> لاجرلا ه,تم لاو

 جوال هاه اضارح نمرغر نددلا* اج تحاسلا لوتافرظا امو لهاجلاداقولاعلا نعذا
 اهز 7 5

 فطقي مرظاونلاربغب « .هنكل 0 3 | اثهدانةمقوصلا لوق اولاعتو

 اولعامو + فءذمهنا اوعردقو انزين ك1
 انلدخوا كَ ا 2

 ىقعضم هنأ

وما امحب ىعسملا هيك ىف ىريمدلا نيدلا لاك خيسشلا دروأو أ تاتي 0 (
 اهلا رك ذىلا ىهتناامد_:ةعن ا

 قاوذالاحزتئاهفير هت تاسالا قبو فرطماهرخ آو ماناهاتأبايلا اذ- هى ىيحمتاناب أ ١
0 

 ةنش لمت ا الاوةل دما هنو الح : داتا, تدان

 0 تدكوالع 5 . هلام ةسئيش تلاق - لد هتيغتلشالا دبا ١ ترتخ دل

 ا 8 ووو تررب 2 د 00 5 لاق اهتم 0 1 اهءام 0 5 #* ىمصتأ ىف ةلاز -ةلان ىرْزتة نش : ميفتن أى كباوب

 اهه ان اا ااهار ان أكس 4# 4 1 هم : ا نر ٍ

 اهد اهّدو نم دولاب تلق م حتصو ي# قلتم وهو لئاق دول هد , ْن مخ

 ةعاامإ ملام-عاوقهلثمو دقعلا ةطساوو دّةعلا لوأ فو د هلا قيدصاا نا لاكن ملوق بكتب و

 ةنام'نبالوق لحأ امو ٌكرمشلا لرش

 ماو 1212197771715 177109791350121 707:52 21 27575 52127577273972 27271517372552 737ج: بتر 1127272 22

 ءاق_ثيمامريسغف ايو * كرم !مولن عل امنلامنالد

77 2 

 ك0 سا



 باطلا نب رعلوقهئمو كدا لقأو كدا ماالاهتاو كلذ مل--و هملع ها ىلص ىلا 4لاقذ

 هنموهحرى تنل رىتاقنارطعلاريغترتخاام ارجان تاكحول هفنعهتلا ىذر

 نااك لاومالاسف:ةفآ مكيدبا بوبأ ىنباب مناف هتالاسر رضعي ف ل_ضافاىضاسقلا لوق

 هسمايأ ضي متدلقو مهادأ هبلامل ميطمالر هدلا ٌمكلامولا لاطدالا س هنا هذآ مكسومس

 لاو.الا ىلعالا مت امو سارعامكئامواو مهاردوريئاراهاو سوم ةيهوو مراود

 12000 متاسللا كال ذ ىف سنن متاح س ةنو مكي ديا متاخدوحلاو مث 9 0 ى-هذ

 رعاش !١لوقوظالان هربابلااذهىفةياغوهوو ث-ريغب ناكرأ ةعبرالاو دغولاو لح دعولا

 رم مها سلفاواحر ناو * رةممهاسلفاول-ناف

 سارذ ىف أل وقهلثمو
 فرتعا كاع لضفدو 5 فرتعا لدوره نم

 اذاهناف فيرا انكر ف الخان م ماسلا عوذلاالا ف.هنعلا سان نمانهرك ذالو
 ىريرلالوذك انو ءراص ناءوذلا همف عمتجا

 دقي دقي تل ردا

 و سنعلاَن مناف ايتتاضاخا ننك رلانامتسةندقو فيمعالاو في رلاهمف اذهف

 ماةىلألوةهلثمواٌوشم سانخلا ناك دحاولا صا

 تعألا ودذ ا نيب دخلا هدف

 ترك د ىتاا تلاسد ىف سئاكمنن نيدلارفش ىو دفغار ةملاىلا هيتدتك امهلاسلا فصلا هو

 دّقلو هريسعرمسلاو لس اخا سشدعا| كلذدعد ةورلا تاموأ تحضأو ىهو قدم دور ساو

 مس ءلااه_ظطور رهن كلذد- بهل سه ةريثك ةهك اف بوكسم“ امودودمملظىف اهاهأ ناك

 م انلاهرطعدي روريسغنم عاضو

 هلوق

 فمهملا سانا فهن اطاوريفزءاهما اتاسارغ عندو

 ايرطأو ميهأنا ىنوعنمالذ 3 ىضراع؛نورتاماسس ثمسلو

 ايهلاف ىرهش ف ارطا ف قلعت 5 هتقل رفث روالا وهامو

 انثاتسرابنشاىد_تااف * هنيوىسب سنا ىف .عآو

 وهورخ . هل نعني :كرلاد-ايىنكد قو فيشعلانبنيدلا سء*لوقفرظأامو

 هيلقم ارغلا باذأهمف « ب نع دص ىذا اذا

 هءقولعىذهنكل * لملد نمرسهلا ىف كلام

 ىلوقاماو فصلا سانا ىلءمالكلا ىهنن ا هتفاطلو هتفازظل شب وشتاانهق بااطرلو
 قورطا دق ءاكرفتااموهو فيزمهلا سانج اذ_هف ماكل ىفملكلااوأواوذ رحو

 كالذريسغن نمو أل _ءفو مءان + مو نيلعنوأ نم« ن ماناكعا اوس-تاكرطا ىفافاتخاوامدترتو
 دئلو لاتعتةوق "لردنال ىتل!هياغل اوهو هيف مّ ةملاوررقناك تاكرحلا فالتخا دسقلا ن اف

 ىعملا ف نا دهم نيظفالا نا لاةيالو نيرذ-ملا ةيقاعزاك ف. 1 رظنافنيردنمم-مفاناسرأ

 نولعاذالوالاددار ااذارهاط عملا فال_حاف سنك هندي ن وكن القرا دنالا ع نماه-منال

 مهنمئيعلالانتال تاناررح

 فرطاانحرمو بدحالا
 تا نم ىج | ىف هنصو مهم

 فنأنم سطعأو رمملا

 نأ ديرب هنا اننئظف رغنلا

 ارسود مزهيوأ ةدتك قلي
 دربوأ نيدكنالا لثيوأ
 الاسر اثيأر م نيدفولا
 افوص اوةلح دق اه -

 هريضملا غلو هتعمل اممأف

 فر<سلجو هءلاوهلانقو
 تن لك هقمكأ

 لامخلاهمض:ةنال

 هةية ابلل قانا عا

 اذا ىتح هناولغ ىلءءاكرتف
 و
 تلع ائمادع هساودو

 10 كافاع ااناقف

 هبثواهئارغانشرغ و

 ريغان دسصقو كانرزت_سأو
 هدام دوتلو هسواشملا

 َك -ءورحرفملو

 «الانقديرئال سدرم -رامان#

 نكستلفردلالا انهةجاامو

 «كنر وف ناثاو كنر وس

 مالو برطريغل صقرتالو ||| ف
 كابرت ذامتاو 5
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 . فج ها خت وطس سن مهتم صح نال تل وكوت ا بم ترحب تحال ل ا با طقسا عدس: مد قمامة دقات عن ميج
 ىناثلا نكرلا ل وأ فنوكن ةران ةدايزلاو قاس 1!ذ موب كير ىلا قاسلابقاسلا تفتلاو ىلاعت

 ىتسبلا عفلا فأل وقكل والان < لأى ةرانو مدقناك
 ىراعرا» بالا ىلح نمئشد ل ىنانب دال سايعلا انأ

 ئراج رامحالا ىرذن م لالز »* نيعملا كك5ك عمط ىلف

 ىراو راودالا ىل_ء دنز ىلف * ادنزراودالات ك ااماذا

 هلدمو

 فراو فراوعلا ال: ىلع ناث ه فراوعتىلاهنمتةرسكو
 فئاطفةاظالا كل: ىلع ىركشف ٠ فئاطاو هرب نم ررغ مو

 لئاقلالوقهلثموأ|
 هزعهفدمغأ كلرتاائنم ه هززعأ برشنييام ىه ٠# ماق

 ىبعأو امظاناهل ف رعألو دو# باهشلاطعرك اذَتاا ضد ىفا أر علطألا اذهةدمدقو

 اهنمتاسااهبف

 0 كلذ تبلل ركب

3 0 
 اهزتنا لازال فو

 ١ < افاد 59
 ارد هع 05

 تتةساكو

 ١ تلقؤرخأت !!فرذعب 5

 دعت:نأ ا ال

 00 همكحت

 ناوثاوعلةز ازءال الو 7
 0 1ث 14مم الو 52 كك أ

 هصرفرمعدرالامار-ع ُ هلا فرطريشبام قر

 هل يقم اهعندنل
 هزهغب ضارملاهظالاهنع « ىغتمراو هلا لعفتا 1 هلعزعز 1

 2 هام . ل

 امساوالقنيبااةادغتمرف «٠ ايجاوسىسقلالانماك تذطع ندا نمثل فاجر أ

 ىل او3هلممو رواصتو هعهن ييكو 3

 ىرحاعع يمدمقرقرالا - رجا ممسنلا بهامهلئاو فاق تاداقلاو او فاق

 نيدلا فص تيب ونارهاظ ةبهيدبلا تدب ىفامهو فرطملاو ماما سانا ىلءمالكلا ىبهتنا || ثوكشلان وكرم يي :!ااندقو

 هلوق ىلا ا جحا هانمزلأ دق

 ليل عمدلاب هنأش ىمهاذا 0 ادكىوهلاءاعا لج هنأ نم فاةةيلو اناخ ل ارلا

 ىلدوملا يدل ازرع تدب و فتددعو

 ملي ل نيعلا لذ بدم ا ىأ ع 35 اوف 'رط نمح سن ا نيدال متم مه ذقضدغب لك

 مي ظل !لملقوممبرقب * قفرطي دعس ىلمتامدعساب ٠ ىيإد داعش 0

0 

 (فرقاو مدا /

 فاضنال اةداح ع نءل.الو هقو ذة ؟سمىرهظيام ىلك سب و ىله سينا لمأتمالو

 ه(فرحلاو ف هحملا)
 « (ماكلا ف ملك ااوأ واوفرحو ه ىكذعاوذدناقيو قبنءله)#

 اهناتحاواطخ ماكر لئااموهو طنا سان همن نمو مو فصصمأ | س انجاههبف دو ىنب

 هنمو نفددوهذتض م اذاو نية-سو ىنمعطي وهىذلاو ىلا تهلوقاذهىفمدقملاو اظل
 قبأو قثأو ىذا هناف كب وثرمدق هدبو هللا مرك بلاط ىف أن ب ”ىلءا لسو هءلعهتنا ىلىنلا لوق
 هطسمسأ ع نعهلأس لمقو راذتقالا ل» دس ىلع دش الجر عمم نيح لاا :1!لوقو

 لاَقف

 رضمالو قانآ ةةس رنمال 0 دست ن يح ىريجو ها ىف

 لاف



 اق

 ىهاتفرطالءامساارودىنع « مت راقأ تيأر اذا ىل لست
 هحو لكن م مصدق اة_سف « قوعدتاقلانضأ هسو”ىأ

 ىلصوملاني دا ازعل وةدل مو

 هقامتدا ىبلذا ىد.ت هوأ هل 5 هقاسو داب بتالارادءثيدح

 هقاسو ثيدحلاك اذان ]ىدياك 5 عا ناش لل اعاد

 سناكمنب|لوقدلث هو

 دال هاا هيف تاحدخ هه هفتمهذاىفذعملوقي

 الهسو العأ مادا تاقف « الهأ قشعلا هدخف ذرعتأ

 ندع فالللا مث هيل امنلا ع ورفالثاكن هو فاسلا|ةمقب هسفنل هظفا نم ىفدشنأو

 ” ةرهاشلابهي دي نيب تل دقو دب رصمل ارايدلابفي رمل ءاشنالا باَك نع” ىدتلانبركب وأ نيدلا

 همعشتملا هنونف ماما ناكهنافامل اوما ىف هلا ن «ىش هتبلاطو ل ا ةورهملا

 لاَقف

 ىتليخ كءفوملقف هل. ةيولدح « وتابذا ىذلا كائءم اولا علل

 وةلبقو ٌوردام قرشلل تامو * وةلمسسويلاناول مسقالاسقذ

 ايراد مط نب الوق هنمو
 حوجلا ىظاان ءاةريخم « مو تاَد ىات دقو لود:

 ئعورر فام ئذك اهات اقن * ىرجأهمل حور أ ناكرمسي

 ىيمامدلانيدلارديلوق |وقهنمو

 مادمالاةمسوهل غلا فرط بكن ئانبمق

 مالو تيمكل « ىنامعحاضا,نثاو
 رحنا لوقداثمو

 هانس دابرق « ىفقئاعنعاولاس
 ءاتفشلدال تاق « هاّئاقم هّدمقسا

 ىلوق مو
 انتشال لوط نم عما 2 6 ةيراجرر غم ومدو هدب اع

 انكوىدلاردبانمتلا كميسح تاق حمدا فكورأ ل لاقث
 سان :اءاوذر مغ مهلا اوذم ىلع تحسن نم عمجب نأ ىلوقداس ًاتاالا اذ هما درطة سامو
 ىلا. !ىهلاممردبو رهاظ هتلادم# امهند قرددلا ميسصو ةمالاةيروتلا تنكمأ اذا ٌماَملا
 سا ذل ىلءاهءدقت:بودوو ةماثلاة ير وتلا نساهم نم هتدروأام ىهتنا قارا
 فرطملا س انحلااماو بهذملا | ذ_ضىلا لعن نمي ناكو ةظقب مظانلادسنناكا اذا علك
 نافليذملان نبوة قرا اوهاذهو لوتالا هفرط فافرحرخ "الا ىلع «بنكر د أ دازام وهفا
 ىعم-يو فرطااك هلريصتلهلوأ ىف هت دايز نوكتة فراطأ ام او هرخآ [ فنوكمليذملاف ةدازلا

 هلوقك ةفرط ةرعستلا ف فرط اة قب اطمنكلاو ريثك فال: اهتم مسنىفو فدرملاو صقانلا
 سس 7 7 77706 مما

 اننا ننا كضر ا كضرأف

 مل- اهيف سدل ةسون منن
 نورا قالمسن أ نط نك

 ازعن اندٌق: باهدالث او

 انمت.ةاتن م كيا

 اذ كش ده ايد

 ,ايئندو اذ كاك اي

 نم هللا دأب د_>الا ىلع

 اوهجناوريخ علا ,هلوق
 ءاندشنأو اهل 00 الأ

 ه,تدضرامامئمدخاتلسلا

 أ نمد فكي برحلاو
8 

 (ةلاناقو)

 ىريغكيو أب سلاف ك دعت
 ] سه راكى نإ ناام اعط

 هايطظتاءفامك غل ملا

 ارعتب رمذة ا دغةهظاكب

 كادي 2ث اطمشلا لعجو

 هني و 4 فرط نامدأ

 هنأ تارعش

 ىمن ٌسغلا نا نظى>و
 ارمهتلقىناك ى#فلاخو
 "ىلءانأ دم_سلاّنا قفناو
 ىاعدذ هذيو نيب عمجلا طن

 روذح" ىلع ضرع ٌعثيِح اف

 هلشة لا ديزيذرحوأ



 تكاكت ني-عىلو <لكم «* وزغو 00 نيعدهل
 تكاشو تازغ هلقمللابف | * ىئارملا اهلئاعفىف نك

 ىدرولانبالوقءاثمو | ١
 ىروفت ىثضعو ىلصو #2 وحرتتنك اذاتلاف ا

 هيالزربب | ..ًأاةمق لعو

 2 3 1 ركملاق ردا او اوقع

 ىروستددانرو>ا « الاوكدد_2درو فص ا ءانعلب 1 .ونالدوو

 0 ختاصلانب الوقدلثمو || ١ لانا !قانلقوانا-رول
 هرتاق ةملا ق تدسلو ارح د تدنوُلاذل ناش> افترده : أ وذل ا!نهودت تالكللا

 هرحاهل ارا ىذربىذاا اذن م ل ىوهلا ىف لءقتلا ئمرتو اذه ١ ظافلأو وداااذ هوو

 ةاصيحاصدي ملا ءاللىفةنايثننا لوقدلثمو || ير
 انمانثلامظتو هنءاطعلارثنذ « هتايدانممساهد_ةكلمانل ْ 1 ول اعيان ةنا ا. ا
 ىعمانل ىثنيفاظفإهل ىثننو * هدو< نءمرابخأ انركذي أ اناس اانا و هام

 باميلا! ذهىف دهاش ل دعو هو وقل هو ٠ اند د.عولاالا 00 ّ

 بصلا ف نيالا ىلعرظناف » ىلق سنا ك_.لءىمد | دسالا ىلع سانا را
 لامج مسا انهئدقو رخاالامزاللا ودعمدلا اود رو:ااىزالدحأ اند سنادقأ | 3 نف

 "ىطاريقلالوقهنمو نيلاها ىلعهلوقكالذ دي ود و سناب ضر هنآ ىبعنيدلا

 هركذام هفام سا ف ه هال أس ج رئي حانأ
 هرضطا فلكل لاقفاضدأ * هب ىلدد1نادروتاقف

5 
 لاقدقو هلذب ور مهرثك ١

 نال تاقائاصأ ضع

 كَ ملغد هنافانالق رطانتال

 ىدنعو باغي للثمأل اذ
 1 طد_ئءاندحوو داحرتفد

 : هدوحت ءازحأو هداحرئاقد

 لذ: نن حلوقءاندثذأو

 ريسأ مارغل ادقىف انأاهف « هدخ ضراوعنمتشتنتف

 روءشراذءل!ليقىوهلانالو + قلعت طقى د علا كفاك امو

 : ىدفملانيدلا حالصلوقهثمو | ا

 لئازلا لام كاد .ةفروزلا * ىركلا,قددت قدس زلنا

 لئاساب فق عمدال لقو ىرجأ * مةغاو الدول ىرةةىلارظناو :

 "لحي أنبا لوقدلثمو 1 3 ةشمأ تقر لو عأ

 ائا مق انا انذقو

 ه#راضراع قءتشءاس

 | حامرم,ميفكعىئنا
 ةيكناد رهدلا ثدحألد

 نسا لا ردجفأ ادعب تن ط-و * ىقنمو نارشااريض> دق حاصأب

 0 يت ل د ىةسافانسسد1ناراذعلا اكو

 ىوجلازاد لا ى<لوق فرظأامو ١

 مهفلاو لوقعملا ىوذ دنع * ةيرغ 1 ماعلا ىف توصأ

 0 برخحلا ط_سوتو

 ءاغلباهر د صذو نيم قم

 | ةريصقلازنلاليقاننسلاو
 ىناىلا يح نكح امو « اوب ,عاواوءء«اقىوجىدح | لاوطلازلاذعباهنكلو

 راهءملالوقهلهموأإ 5

 هنرانن مز وةتااكروذآ »* اسنلادةفاء ركنمتيدق
 هيراج ىلع دو ابل » نأبىل نك ءاملا ىئطدقو

 ىرامتزلابرو شم ا نس نيدل!فرمش شل الوقدل مو



4: 

 1 اركتتالىدختُما ه اذا لاهو ه- لق ىلفرف 0

 مىفاصلاه-عا ارمش نتا ند م !ىلوق مد _ةتدقو مالا سانا ىلع مالكلا ى ١ 1ع 4(

هنكر نم ةيرودلا ا اردد - 9 فرع : كسل نكمأاذا اناا, ا:طاباوضرب
ئلاو هذعاعيتر ولعن مهل ءل

 تاف
8 

و ملا ةومعل | قاوذالا
 الك ىف 2 . اراذاو 200 

 و هنذسمالو رو

0 
 9 - بااغتد_-بو مه 027

 تءود نه لد .كولانبنيدلاردصْيسلا لوق كلذ نف امانا ا ند
 0 الان « مرو

 56 0 كقللا لةملاهنو-ام نقر ضسااو « ىل_ الا اّتكح قطاعمل 2

 5 ا ١
 ل ةنمتانقلاود_كف ضدلا «

 هاظأو هعولطا لعل

تاطبأ اذا ناماتثاسانس لةةءثو دحت ىف
 بيطلاىأءامالارآد الف 2 ا اك "شالا 

 000 .٠
 ةعشبللا هل 0 لءههذو٠ىتنءةكر ندر برر اودع

 .ءنبنيدلا ىكتل وقل هو سانحلا ىف ةمقردل نم قدر
 يرسل ال |[ : زوك ىفرهاظلاد

 عسسل تنذأ ىو
 ل كو هل 95

 لد
فلاف سنو دواتو

 لض

 سا نسا اف تشمل نه ع لو قر تتارللا 0

 ىعْدلاًواْوانِب فسوب نيدلار دي لوقدل هو
 هدا اريل ١

 ا
 ناكف .هلضفةدام نيو

ماوةلا ندا هّدَق-ث 0
ىوح أ ىمالا ىهش 1 اةهةهم 

 انشأ اينشأف م ارملا
 : ةلصن داع ا

 ايشلاب>ادياولاكو
 هةروالاو هانثاع

 ا ايبعتملا اهو هتسحايق « ههجوبب

 ةاجخ ومش نمش ىرا هئالا نيدلا فرمش مش الوقدلمت
0 000 1 

 هراتد_ىتو ةراتل_ماو ه مراج نيل اين ةيتو نما
 < «اءامق اء رخأتو

 زعم الم فو تال كلم اطل عمات اداع اكل 1
 . - قسد كلان

ريهط عش االول امو
 قس ىز رابلا نيداا

 ر صاقو“ تح هارث هللا
 فرْل اود ميلا ىلع انا

 ُط 3 1| م ةمحلاب

ن/ تارك دلانو دا
 قء“ا

 فات اهل لا * ىلا تا
 ىلأأن ١ 7 0

 ع

505 
 5 كم تناله

 رس 35 17 زامل

 عادول انيدلاءالع نشل االول مو
2 

 3 ا

 0 | سه كل

 ءاسعن اهنال اهياع مث ثاالو حارا اهدمع تن ْ
 نقارن

نل ما « اولاقن كررت اوناش ل قدا
 7 بقتل قفا ت

 ةلاو اهلا كرف 0

 بءطقلا نننيدلا نا-الوقهلثمو
 هال دنع لشغل انالةلزو 2

 6 و

 ان هلع 4

 ىذا جسدا تال سلو اكتحا ولا ىفدربلا ل دقاو ه ىرولاا ميلستل وما سل

 ءااانعو نع اولاساماذاف
 9 7 لا

 داذون حد قووخآلوقو

 رلادل + نمف قارول |نيدل حارس زيشأ!لوق دل هو
 مب افولوتبلا فكي ١ ىهوةمئالثةيروتااو حا

 ادا.ساا رث امريفباوداس ٠ ريشعمنمة ارب نع_هطئال
 ”:نمك أ ىنكلو

 رابغلا ىل_ىهلا اا ىأر مث 2

 تاحارلا نيت فناء اوربت 5 دقو بي دب فورعملا نع تدطق :

 ىتامملانيدإ ارءهذلوقدلدمو

 صسلاك ةغ*"ل ع: 0 هنو رعد لزءهىل

 تشل ا نانإنا ليقاو و نب ندخل ذر قا 7
 0 اد ب ديك لاب

 2 55 مأ م2 سرفأ



 0 لا قوش

 احرقد كفو حرب يلا احر

 1 مكساو 2 ةىلع

 بدع 0 هرح سؤودو

 لال الابالا قلت لو ماطظعالاب

 هدد أهم ن نمفافءتساا ذاو

 فاكن د ه7 ىعأو

 سافاهم_ثع لضفاا
 اهعر أ قوشلا سصغالا

 اهعردتأريملا لكم

 اناف ىسفن نم هرغأ و

 الرئاط حانح ترعاول
 تعقو الو هيلاالا تر ُط

 ق-ةنانمقبو هن ءاعالا
 الصورك ذلاب عنشنو الخ
 هقصضص اوعتاهح ىت ىلا

 وهو بدت هيراقعو بم

 ىدح ضد رعتلانىذرال

 قافنلاب عنقي الو حرصي
 لال ات ذفأو نلفت

 ول نامت لاهعماش و 1
 ةذخأتالجردلبلا اذهينأ

 ةزهدكلعو مركلا ةمعرأ
 تداوي حم ممهلا

 تدرو الف قيمر نالذ

 ةعقرلا هيلع

 ب 2222222272 تت للالللل 777سم

 امش زابرب ىداولا ف تمعنذ * اًئماظ هب يهاعلا تقرطو

 احلا لاذنمسطلاب ةلوعشم » ةعفن ىباز_ةنارشن نم تاجو

 ترجمة انا ضأ"» هبنبعر < ناف بي ذ لاب ع
 ايريشم ضن الزغل ادراوش1 « هتافدستم كلارببع باو
 ايصلا ع را,تبطولوذلان كدمو ترطظعتو اذسشلاتعستاذإو

 ادنط اديعص هدتمام_ كم « ةرحس ةاج ىداوىل_ءحرع

 امسطتل ع نا بسلا ازريغبف 5 هرمشن كدرب”ى فانللتحاو :

 القمم داعبلا ران ىلع الق ه هب رمهمىق وادو هلا عربساو

 امصخ همفسذالا ضورلازام « ىذلا ىداولاو مهسلا كام

 امسشأ ىلهفطاوةاج ىدإو .« ىرأ ند رسم ماو

 امصلاتاماكب ناذإت حزمو 0 ىيسش ”ىدثاهب تعضر ضرأ

 اسطاشنع تفذام ع 5 مكقحو ةاحس غم ىك اساب

 ايلطمقالتلا نم لاشي نأ نم « مدع عنق نامرهلا كلاهمو
 ايسنمرخاوالافىلىوالا رقه مراد را

 ايتعأ نأ ىف ودك و ىب-ةعنل 5 وطدىرهداب كل_ءلاتفلادقو

 اًرمدود1لا ىف يمد تلمسو * ةقظوتاتنلا لوطى تررق

 أسم ىدهلحمى لك رهداب « هنوف تحاىث هرحاو

 انلاس ىلقاامهريسغق 1 5 اهلسد_قةةئبدمو ده 3

 ايرعم ىكردق عفر نعادغىذفخ« هنحلنامزلا د_صق اذا ىلوم

 اينطو نيدقرفناماهقوت نه 5 امهمتو_دوعسلا ب صن ةسروذ

 اههذم ازارطىهازلا اهقربم « ولعلا لاس ىلع تسما لثاضفو

 امسذتنأ اهة-و لكلا نيع « ىلا نكلدبو .:ءةبادكحو

 ايهانهبرطالا نياق ةباطلش « ريثم نم ةورذ مسن اذاو
 اءو.مفيرمشلا ل-ءللهارأو « هناقءط تلعدقلل_ذف تنم
 1 رم جاجتلل انان٠ اقل هان ىف ةجاحلت هو اذاو

 انتفتلا نازو اندلا لحد * لضت نمانرارسال ابتاكان

 امظلا ض نعبطاناراهنتنغأو تاثتا اذا قا ثرلارمسلا كمالقا
 ايظلا قاد اداوس تاكدق 5 اهظاحلا امناك نومعلا دوس

 اسطالالح ارصءاناتدبا « تنراذاسورطا!ه-وىلا نك

 ابيشم مانالا نيب اهب ادسغف ه» اهتابصقف قوذلا يسن ىرسو
 ا راو[ اضع نعال قلم « اهلاوقأتعحرنا اذلحالف

 ةيروتلاةدايز عماضي أ هدف ىمطت نمو » ماا | س انما نم.فاك امىلا عجر

 هنسحةطقندللاف تركنا « دقو س>ا نهل.مق:# تءلط
 0 هدم »دج د دس تمس دع ور ل وس 7 سو ع وسو بح عجل هوس ممل دم

 درو
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 قرأب ىلث ءوةراىلعقرا ٠ ىنداعو سبا ىأنوانذلاراز
 جدلا ىفاهنم هاس دموالزغاهبولسا ةيارغل حضاو هن دروأاملواعنعرذعلاو

 قدلمرك ذلكوراشفلا لصأ « العا فض ىلعمهارك ذاموق

 اوقتريلف مهدودب ضعدمضأاو 1 اول زل مهراد ضعب كلما

 قوطم حوتفلا يتايهنأ جاو « مهحدعفينحلا نيدلا عصسنا

 اوتيمهلضفأ هام مهننالف ه اف ةولا نآس ىلع ميضام قو
 قرطمابيف فرطلا ل. يااا ٠ ةباهمبؤلقلا هبهاوم ت'الم
 قعتلا ناوين ىف نيب نانرغ * اهداوس همالقتا اناححجو

 قلحتدهبىهو بكاوكلااهنع « ترصقمازعل اىوس هيف ببعال
 امنم

 قدما قدس نم تبقو <٠ ل-ذنلكححلالد "ل11 اهيا .

 قمايال مدالي ريسفباماج « مهسعبلحتحادملل تءقبو
 قهتةمامغلا ةمكايذ اريشيم تدك ديؤملا نم زانتركذا
 قتفت مسنلا دس اهماكا هب .ةسعيد بج وذ هير يدع

0 
 ىشنتو عاملا را ىلع » اهنآالا ضو راكحكحة_هددبو

 تربل دبلولا نم. تاشيلعلاو «ي هلاثم نودي اد ةع اهتهط"

 اردنا اللوك ءاقصلاررد ه» فذاه ل ار وا مقىلل_فال

 . قىفع رك دحانسني_ةفاحتا ىف » ىراطف ت>رددق كَ ١" سعزنم

 قلعتأ اهب مك الول تنزئكحام وه ةعانص ضيرقلا نم تقلعم -

 قدعي ىرق_كل هثداح لكى « مكادن نأال.ىئم الولا مكل

 : ىلوقماتنا نامل ق يلام
 اصدق سلة لك هءلا نما ه ايصلا عي رابر اببخالا بمطان

 ني ىيدلا جان ىضاقلاىلاةناننامتو زيتا ةنسةسورحلا هاقلا نم اييقتكف دمصقأا هذهو

 الملا دعب تلقو ةسنو رحملا ةاجىل او هما هنو ثني رمشلا» انئالا لب واود اص ىزرانلا
 هنمؤر اوهاسع يذلا بطاخأ

 ابننم كل مك لايذالار_هاطان ٠ اكذلا لها سافنالا قداصاب
 اسمك نا تس ممد_ك4حوراب «. رجاس نع ةرايسع هارث ندا

 انرلا كالت نعرابخالا ىشنمل ٠ هسطنمىذلارملا ةه-اب

 اسشهمىومد نمابعشتدروو .« ىجلاب كايذ تضر نا هقا
 ابيطمر وفناا كت ام ىكضا »تك 3 وع لك هس.ةتنزهو

 اننا ارغث لسطلا ردي ىدبأ * اهسم جاه الارغث نم تعلو

 اينطءمام_غلاناذسأعومدب ٠ ادغدةرهزءايخ لكتلخدو

 هدو ةعرشم'امتب هقالاطأ
 ةعلش سلو فصتلنا و

 ىاراصقو فضن/ناوهترب

 !ه نع اعاص هل-.ك ١نأ

 ىد بدالاف تك ناو
 بسأ| فهد 6 لا

 ل برط- ملا ومض

 هله ةرسشع ىلاتمأ باقثملا
 همد_ تلا عزئاو ةقشب

 ناو ة-ةيرطب هياصصأ

 افص:مطءلقلا نوك تأ قب

 ناورازترزنا دادؤلاق

 لاطأ ىو ! ذاع تدع

 باسل |ىفىشقانهءاةيهقلا
 قىفراصو الزأ لودقلا

 ثيدح اماف انان' لابقالا

 لازن “الا مأو لا.ةّسالا

 لطلاقاطن5 لازئالاو

 هعقومل عستمربعهمع قم

 لضفلا ةفلكفدعبو هنم
 ا .هممدولا صورو ةطن

 اهقرطو همءاةرم دءلا ضراو

 ىلاعتلا دوءقراتخا ف هلم

 ىلاغتلا دودو اك سم
 نءريطلاداذالهو امهدم

 ول_21قاذو ةرشعلارحش

 نأهتلارعدقذ اهزعنم
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 مى
 سس سس

 تبلا اذهنم نسج أ مظتهنا لع امن نكاواريثك سانحلا لا هعّمسا ىلعربان' هناف جفااوباامأ

 هعشحاو هنف ىرعملا وق ن-تأاموه هيرو توكم ناداكو سانما عون هب لمحت دقو

 اناسنا ارهدلا نيمأت-ربالؤ 09 هيذالي انا ست ا ريغان

 كلا اناطا ا! اهب حدتماو ىنتملا مب ضراعىتل "ب0 ةندمصقىفنيدلا ىم نيشلا علطصو
 وهوبايلا' اذه ف نح هدوء هللا قسرصانلا

 امئاوذ بولقلاتابحنكرتف « اب'اوذدوهنلاقوفنمنابسا
 اهتسا< نمو

 اهجاح بطقو اظاحلأ ٌنوزاو « هناندو تجرم 5 هتدئاع

 ايضاغمتادغلا هذذانونلاوذ ه هفرطو لكلا دللا ئاذأف
 دقو عوناا اذهىفةياهغ ا بح اصل _ذفالا كلملا اهب حدس ىتلا ةنابننياةدم_هق علطمو

 تازهتعرقاو دج ا ناوبدنءعحرلءالعا اوبا هععسولاعاهيفىأ | الا
 ىبتملا عاطخ دم

 قرقرتد ةريعو ديزب ى ويحو © قرأي ىلهمو قرا ىلءقرا ّْ

 هنامنبا عاطمو

 قرشا ةلارغلا نمتنأوالا ه درج عون ةئاب
 اهنأ انداهتساهم نءاوثدار اربا نيعتةد_.هةلاهذه ىنيبانطالحالو

 قةاتللا مب ىأ م ىل_ء نيع 5 0 قع واسال

 قرسشم ىمنفلا برغ ن'اكف « ىجمدا منا نذملا فترئاكتو
 قّوشتا ىوهلا ف كروحل ىنأ « ىردامو لوذسعلا ك.ف ىنناخاو

 قشءيو بحي نمةحار عمدلاو « هذآ كي ىبالا لعس نع اعنف

 قفومل هنامحْ بلع قش «# نم ثاوى-غلاوهلوذعلانا

 قشرت كنوفج نمر عم ماهسو « رفاو مهتلاوه بيصت نءىل
 قدصتي لئاس نم هل بحعاق « اكءلاووذ كملع ىمدنمراش
 اوقسالفكءاعىلاذ- « طم « ةماذدم كيف ساكي تمدس دلو

 قروب ل" السغلاو ر هزي ىل لاب 5 ةحالم نص يفاط نم تمعشو

 تامل وللا يح هياط « لمأن دعب كيد_خ نم تأرقو

 قم_ضقزر وهو هباع ىلتس ؟جيرولا حا كسر هتقزدو

 قّدعموهو حارلا از تحلو 95 ةديد> ىهو تاذللا, تمعنو

 قروزاد_:لانينام برشلال ه هاله ن "اكحار ارأ لسلفف

 ٌقرزال اودعل او نانلاوهذ « ىددلا ىف ن عطب ر جملا لاطسا تس
 قرف اضر ن_عءال انئنكا * ىركحااه.ع دين لما امان

 قفربال باطو رقتسال « ضك١ رةرسمل لا بابشلا تح
 قلب اىدوةنآوتاقسلا ىو « انهثعتيمكحلا نأ ىئنرسام

 رار
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 قحاللا ىف ىركسءلا لاله
 امادمتمقسة فو قناع 5-0 ىجامدلا ةشاحت ع ىعارا

 اماهسترطم ا. ولقتدسح ه. هينلقمظحاول ترك ذناو
 اماقس ضل ل نعل .٠ ل هفطعن تاامثاو

 سك ىم نم سانلا ندو عراشملا نيبو هني قرفلاو قحاللا سانملا ىلء مالكلا بت

 ءالهتسسا تيأر نكلو هربغن 06 ع
 دمقأال- ناف رخ“ الاىفالو طسولا ىفالو لوالا ىف لادءالا توكين ا طرتشدالو رون أ قرفللا
 وهوقحاللاو ليذملا ىلءىلتشن نيدلا ىصوشلا تو ىفتاامقيك لاديالا

 مضو ىلع م مذا ىف مسسحلاو 5 برس لما ماه عمدلاو تدنأ

 داقلو هلجو لمصف#
 دارا تد_بافمهترواح

 دارملات لو

 اد تقرافدق تاك ن اف

 ع

 «.لهاو

 ىلصوملانيداازع شلات بو
1 

 9 3 وحال د معي هلناو مك الافران الاق-امو-الك ٠ ىذأب حراجراج مالا ليذي

 هصاح مهند نم ىدمسسلو دعبل قىذلاو تبلا اذه هند كنا ل هتجيرتتمّدق:دقو ىت.هلانيدلا سهم زيسشل انضم لاه
 ىنامىب_ءرهدلا ىئناعأ ناف

 ةركفل قاما تملا يل تو هلوقيف تك كشام ناحلا ىلا نيّدبلا نيذهدحأ ازعول ةامه ف نصملا نم امول ىلغذح

 قعد
 (فرطملاو مالا) (فرطملاو ماتلا) تينا يذلا لمحو تقر لال ةرطماومالا مرضى ضرالاث يحث رغلا قالك « ىرخ ىف عمدلا لمهمهلاليذو ١

 ةرد-قةلا ةفاسم تزواحو

 كرشع د رط ىلع عطقناو

 ةدخاؤملاءوسو ةضراعملا

 قدرط نع ىلامع تف 0
 رارطضالاد را مكإلا

 ةدارت ةفطنالا 11

 اهمعماوفهناكر دكر ل ناف
 اداىد سب اتعدنم دعو

 انفرتقاو امنع انمسوتسا

 امفلسسد نأ اراك اينذ 5

 «(مليو ظملا لالقو مهيرقي « ىتارطيدعسيل متامدعساب)»
 ميمصت ىف توا: ريغن ءى-عمافلتخاو اذا امةتاو هانكحر لئااموهف ماتلا سانا امأ
 اولافت ممخاف ل_هفو مسا نمو أ نيلعف نموأ نيعس ا نماناكء او امهتكرس فالتخاو امهسكرت

 لهفو مساك نيعون نمامظ:نا ناوالثا# ىع-نيلعفوأنيعءاك داو عون نمماكر مظننا اذا
 ىنعاىفامهفال_:تاوةكرلاو طختاو طظفالا فنيثك رلا لئاقدد_صقلا لو فوم ص ىم»

 نمةروك ذملاةفصلا لعامانسانملا نوكيتأدأر ما ناف كل درع نمو نيم ع نءكاناكءاوس

 نيم .ؤااربمأ مامالا ل اوقهذف سترتلا فاهاوأو ةمتراهامساو اعاديا عاونالا لك أ أوه ثمح

 عقرامل بو ةعاسااىلاقحلا ةلوصو ةعاسلطامأ ادرار كرا رك بلاط ىلأن ب ىلع
 اوش.اامنومرخلا مسقيةعاسا موق وقت مون ىلا .هثةلزق ةوهو نينك رلا نيذهريغميظعلا نآرقلا ىف

 داكب ىلاصتهلوقومو اهظعامانرخ اسان - نآرقلاد نمرجن باحر ختسا نكلو ةعاس ريغ

 رعشا|نمو «* راصبالا ىلوال ريع كلذ فنار اهنا او لدللا هنا سلمي راصنالاببهذي هقرباذس

 داجاو مهضعبلوق
 لمس همف هللا صادر لا * نكي لف ىل ىدع هديمسو

 ىررلانبالوقعرنلا اذه منمو
 ضدساانيعأى ني ضسلانماعقو « اهبنكرترام' دولا ىفدوسال

 ىتسبلا خفلا فأل ودلئمو
 ماحو ماسك س الف .٠ ماحو ماس قاوم“

 حلااناذكح,ا

 اًذكو
 وسهلوق 1

 نمفدسص بساثملا
 كوناوف



 مآ
 12 2 ففشسس يبي ا ا اتت ببتر

 ب'اوالاوىونا!فرصمملازو * اولو سنادعبنجراناها

 هلوقءان'ر ىف هنمو * (هضسناهج ناب 1
 حئاةدلاواذدلاتةئدرلاديدج « اههاوط مزعو مزح نمكلابق * (محرلا د رلادقا م

 لئاقلالوتباما!اًذهىفهه.هامقراوأ] ىدمس

 حاولا نيبىوملانم» ه اشااوهءاكبلا نا ا 5
 دا ارماو عراضملانيب وه قرف نمل ةفقحاللاامأو ليذلا س اناا ىلعمالكلا ىهتنا]| ارخآىلا هءاقيمتتا

 ندف ةوح ةشكردأ نءلدي'امانهوحالل|ناف ق.قدام م. قرفلاو هباشملا انهع راذملا, ]| ت“ *«-عضنام تف

 ناكهتماس رق ناك ناواعراضم قي هنملدرملا جر نمل د١ فرأ ناك ّيمو +-رخم هينعاومو هباطخ ن

 هدعاسبمو ماهفالا نم ءرثكن ءقدبامهءقرفأ!نافامهنملك دهاشرك ذااناواضياعراضم هع ةرضو ا

 ىتلاةياغلا ىلاوهرىلاعت لوةكحرخلا ىف هباشنملاوه عراشملاو نسااءايضريغدكش ةلظ ىلعأ| همها يال كذلارممنمل ىل
 اهصاون ىفدوةءملمحلا لس هيلعدهلنا ىلص هلوقهنمو هنعنوأم و هلع وهاب م هو ٌكردنال رشد هيأنو رمسع سد نم

 فيرمللوقم_ظذلان مو اءالبلا فاد_هأاءارباا مهذعب لوقدإمو ةمامقل امون ىلارمملا ىنلمجأ ىذلا هتدملاو
 1 هللا هجر ىذرلا ةئلمو هلال

 ناطوًاوراطو أ لمرلا ىلا هل 5 برتغمن-الا ل ءرلارك ذيال هفتفام شم : م : اما عموم

 لهأضءيلاف ءارفلاوديردنءاو ىرخلاو برطةدنءد>اوحب ر#نءنونااوءارلاو ماللاف نم ىسدو ىدنسءاكشام

 دحاو رع نم ءاحلاو نيعلاق قولان ءهلامىكولو قوقعلابهماهبم شار باك ىف ب بدالا دقف ماسقلاىف هانا ىتتي 0

 , بايلا اذهىفةناضنب نيدملا لاو جشلا لوق ىنمتلو امالسستتا

 رياغشنم كح فاش اكف ه 1 دعبن م ىتقرك مي_بلا فر رو يي ةيلءامايقو

 ياطتتاتذك فان اك مكباعشاوناولسلا,تدءوو تلصوو هملع

 كاد دقو

 36 . .٠ .٠ ٠ انأفلاالا كلب ف [آ
 ىلعهفورح حر اخت ىف هيراّقمو عراضملا ىلءمالكلا | ىمهتن! داو حركت نم ءاحلاو نيغلاف ا ا ر

 امأف ىلا هن لوقك هجرختريغنمف رح هدنكر دحأ ن هلدياامهنامد_ةةدقىحاللاو لاديالا 7 ا

 نيملابهتلو انتفكراّكل صو ةلاسر باوج ىف مهضعب بتكو هرهتالف لئاسا امأورهقتالف ميتملا | ى هع 0 هو هزع

 ةياغلا ىل اداجأو ىرتكلا لوقمظنلا 00 نيْملا دقعلا ناكمهتعذرو ا

 فارشالال زانم ةاتفار *_طالا ىو ىلازتعال س اذا! بحت 1 لوتيلا
 1 300 2 لبو اءارضانو ل ئالاو
 ناك الاة سحر ىلهاض ه رالاو ٍباَمَدلا نع ىدوعتو هبريشبلاو لإ تاو

 ىافك ىنافك و سها ىنأريغ « اهادهتغاب ةورثنعسيل انا ليكم

 ىرتحلا لوقدب وت ةفمطل ةنكن انهو « قمح ال ىذلا قحاللاوهىفاذكو ىناكف كدمسردص] 0 هج
 لوالا همي ىف

 موقلا 1 ني
 0 ولو نسحفصواكو
 فا ارشالا لز امم ىنا:فار # هع طالا فو ىلازتعال سانل ا بع لك 7

 و هرم

 ىلا.هتهلوقىفلاسقف فا ارشالا لزام فا ارظالا آر َقلاىف عسطوم ”ىأفف عهمعما ل بق

 ىلص ناكو مهفرشأ اذ_هفنياسرملا اوعبتاموقابلاف كس لجر دا ا ىدقأ نمءاحو

 ىلأل وق ىلح أ امو هذ نشا مفارش ءالاوفا رطالاو ةسدملا ىصق أن ملزني مل بو هملع هللا

 لام



 سناكمنبارممءل! نامعأ دا ةعركلا هسفئلهظفا نمىفددنأو
 لالللالثم تصصانأب حلا ىف ٠ ىتبنءان فاصوأ لامكح

 (لاكى) لامك بفامرغمىف-عمم_>راف « ةودئىوهلاركسنمتلمو
 بدرغلاعوذلا ادهىف ىمظأ نمو

 'ىريط هملقاملدازد5 م ةسأااو » الجا تضق دق ىلامشةامحتأر

 (ىربك.ذ) ريك وو اذه زيشلا ل محصام 5 اها تاقرسصملا لوهت تقرنم تلاق
 (قحاللاوليدملا) | (ق-اللاوليذملا) لعل جوزعهقلاو ونا

 ردص عفدو فكل ارطشب «(مىصو ضرالاث -ثسغلا قالك « ىرشس ىل عمدلا لمهمهلا ليذو)

 غضمو ماقلا نع مامقلا ةقباطمامفناف ة_.ىقتلإ هذه نم نأ هلوّرقتب لو همسا ىفنيناؤملا ةءاجبفلتخ ا ىلإ ءذملا

 مالساادرافلكتو مالكلا ل.ذلاكهلراضةءرخآ ىف افرحرخ الا ىلع« نكردحادازاموه ليذملان الا كاذامو ىمسملا
 ارغسص هيب رتتبلق دقو || نبى عكل وك ل.ذملاف هعضومىف فرطملا ىلءمالكلا نأ, وفّرطملا نيبو هش قرفلاردوأأ

 ر

 هةنضم-او ارزو هدلم>او رطر
 1 | *:هتطأتو اركن ناوهلىومهلا ىرةءالنأ 95 ةيلعربخ تنأو تاعدتاو 3

 لاملاب ءرملان اف اردع هلآ لاق نمفطااامو

 5 لالا ب اشو | نو.ء:اشوالاهف ىل_ءو « اهلاج نسع ةراشا ابهتلأسو

 هده ىو لاطا هده نونااه:ءلازذناوهلاالا * ىوهااام تلاقوادعصت سفك

 لاهزلا فصززقنأ لاممالا ماى أل وقهنمو
 بامعلا ها:ةداص ولف بضاوق ضاوةفامساءلوصن .٠ مداوع صاوءديأن منو دع

 تلقا باسحلا هتدقانو رخآ لاهو

 حابص ةيغاتاثيداوننا بونذنهاك تان -4 « براومراومرهدنمىريذع
 اسانو حاور ةمغارو َن الفدإ_ثمو روهجلا ملام لناحح فاك دوءالا"امع ال لماحماحن الفرث_:ذلا نمو :

 نوعنعالو فراطملا ثوري || نمهوقل_:ذملا سان ىفري_هزاهلا تامءارغنموو هنامز نملاس هناوخا نع لاس
 ةءامص#

 (رعش) ف راعملا :

 راهم كامل ب عاف وق هل_هفركشأو وكشأ
 ناسح ٌتاماَعم مدد

 رهاسوءاسا هالك كهنة محلا فرطو فرط
 همههوجو
 لعفلاو لوةااامياتشةيدناو
 هنلاءدي اركي ىفأ, تحوطولو

 لائمدول ةيرغلا م اوط
 لرلاط#و ابيرقرشبلا
 فيضملا هوو اسحر

 اهنمهاوق هيفنخخاعحرخيلو
 رضاح ناك ىردبت ماا « رسذاح كردي لملاب

 رهازو هار اهم نم نإ ىرطانل ناي ىت- -

 هلوّش ةدمصقل ا َم محام ىلحاامو

 رهاظ مصل ا لثمقزفااو ٠ انسا# قرأ ىردي

 تياننيناسح لوك نينر<ليذملارخ 1 ىفةدانزلا ىف أتدقو
 ليانةااوامةلاءهم.ماحلصن « 'هلستىنلاوزغب ماكو

 ةغبانلالوقهنمو

 ىبأذاتسالاىآرو اببصخ |
 اذهىف فوقرلا فركب
 دو هانزهم ىذلا بانعلا

 ذسهش هولي ىدلاّرملاو

 ىلاعت هّلاءاشنا قف هوم



 "2غ

 أ لوقمظالا ف قذاملان هو د>اولا عوناابالاتيبلا ىف وأي ل ىمئافاهراصتخا ني_عت سانا

 رعاشلا ةهقر دعب اذهو هراد

 سنا لاو-او اهاميتك

 ظاانذ_خالف اعانمظت
 نا هلع

 دوج سااجت فدو لامي « نمدهيلانييغارلاءابحلكو

 ءاذةا!ىلودقو عونلا ادهىف نيصح ىبنأن قا. ءااد_.ءىلءوبأ ىذاقلا لافامفطاا امو

 وهو نيس سه مكمللا ف ماغأ اوةذسنب رششعو سهنبا اوهو ةرعملاب

 ناوفة:ءاافايصااو ىروعل 5 سم ىفواس# مكس اتداو
 ىناشرد-ةنال_و اولاقالو + ىناثردق ىداعالا عضتمل#ف 9177 1 : 4 5--_ : وس ات انحأ هند لع

 هد ه هه 2

 باملا اذهىف نعني نيدلا ف يرمعسلال وق لءاام : 1 د
 2-3 5 7 206 وق ىل و ةرطشن ربا فرط ند

 ادصتامواواهتعومسا » ىدصتام هناءادوريخ

 ' علطملا دهبهاوق بحت و
 اديرعبهلا نمد لنكن نا » لا.خنمةروز ىفاهولسو

 قفاملاو ىلا تدب وىمّمنا

 ىدعنم لا ذعم عطس !لو مهل ه مدع نم عمدلادو-و تامخدتف

 نءمّدقنال دحأو تب ىف سانا عاونا نم هريغى فلا عمرم < نانيدلا ىنصعشلا نكعرلو
 ةيارغو هك رثةوالطا قرذلا ف عقومو قنو ردن كلو عوقولازبزعوهو هكل_-:ةيوهد

 راصفه .العم كح رعلا ن ناريغغاصسنالاو ةقرلاةاغ ف نيدلا ىصويسشلا تنيو هب هيولنسا

 : قياسا قذاا كعالف ةعنصأ!نم نافرط هيذاحت سنس لك شوش اواشو ثم
 داازعزيشلا تد و ئهتنا قفلكلاو فرححلا هيذاجت نيدلا ى ىم تدبو

 ا مىرحابا « ىدنادو قرسرهاظ قام

 ةداقماتزع نكلرةر ةوك دملاط رتل لع هع دو ةعنصلا ىلع قمل ظ١سائ1!همقتديلا اذه
 دقهند_حوفهحرشف كل ذدعب ترظنو نعم ىلع هلو اال موذلاة_كنجا,ناريطلا نع همبكرت
 اذشا!ناىعي !ذ_ثتدكرامل و ىلس ىخ هلوقفرورحلا وراجلا ةفص فام ةظفانا لاف

 ةمالسااهّللا٠ نم هلل وسما ىدب وا ة فلم نأك ىلل اماما ىللس هم ةةلط ىذا

 ىدقارأ. نكل سف م سد 5 ىدق ىرأ كى رص قيفلت تمرو

 نءالتامما ارغلا باص أ ع نمعق ةوامتاتيبلا للا ىريسم قيفا:تمرو ىلوةةقرىفمالكلاو

 ضرتإ طنلا ففاكت ااوفسهتلان مح الا هق 'ردلاناىلوق مدة:دقو ت اعز دملا ب نامجأ

 اسانحاهاع# ىلادي وتلا ف ىردملا ىوحرملار ملا لاهو هيروتلا تناحووءااذا سانا

 اةدلم

 قددصو هردصو عفدما.ةو

 فيسطو هردقب ناهت_سأ

 هاّتعطت أكل هرهأ فس |

 ةطخمانملوو .ةالخ أ بناح
 تناح 3 هب رافو از

2005 
 هترود_ك ىل_ءءاميرمثو

 هتفودح ىلعءاح-_-داو

 ىلا كلذ ىف مالا انددرو

 هترتسا ضامأو هئغاساىر

 ةدازو ريكس ءاشناكو

 ليهسسنو هدايق ساسنز

 اع 0 ميقنو هداؤف

 هةطمازو

 *(م رانا هللا عر

 ل. هقاوركبو أذ انسالا

 نأ هفمضإاىرزا هءاقب
 طاب آهملا برمذد هدو

 ةيرغلاراهطأىف للا
 عاونأ هر ف لعأت

 رازتسهالا ىو ةفراسملا
 نع ةقياضلا عاونأ بلا

 الع فو كر ف رسح اوجو زل « اًةيعدق قوشعماب نيءاوهلانأ
 (ىنفكف ف) قفنكتر وص اب تدش وح م.سطاو 3 تفاتدقدود ملا, كيدفتحورلاف

 ىنيمامدلا نيدل اردب جيشا هرم هع٠4الع هىقنلدهظنا نمد شتاو

 ْث :ادوهودحولا بعق ه يبد كانأ اذا ىردن

 (بئاك ىف) : : ممر كف بدا! كلذ نم ه» قناوفىثتخا معيد

 ةراشاو فرطأ |فصيءاعا



 تيد سنك يرجو بدل
 هقوشتنفل_ماةا اذه

 هه شعسف برغملا ىلءءريخضو

 هضرا|طوولاتارد_ةنو

 ىانلحرخي ءدلب اندروو
 فو ةريسقلا نع ةرششعلا

 ل

 ىف تين ن ا ىل مسر دقو ارثنو امطت هم قّ#ثملا نيب و هند قرغل ! ىلعو قلطملا ىلعمالكلا ىهتنا
 ىلسوملانيدلاز مما لاا نيا ,ىص عشلاكم ا لا ىف مدة :نمتاب امذه ى.ءيدب

 ىرجن نادملااذهىف لمأتملا دهاشنل هوامعت_ء١ىذلار دّقلا نمناممسعل ا ةمعد ديىفددوامو

 لاق: علطملاوهو داو تدب ققلاطملا 10 1١ سال نيب عجنيدلا ىصزمشلا نافقباو#لا
 مسىدي برع ىلعمال-اارق داو ه لعل ةريدس نعل .ذاعلس تحن ا

 بكرملا فاولاقةدحاو عونبالاتيبااىفاونأي ل نايمعلاو

 مدقلاهلهأ نعل سواعل مأو » ىرجقضعلابامل سو ىلسك نع عد
 قلطملا سانا قاولاقو

 فو ةداحلا نع ةدوملا

 انهم بدالا ةدهل تناك
 دقو انءظأ ةيرغلا ةلكو

 عفاد هريغبرعل ار عاش لاه مضا ىل برع ىدلماضأ لهو » اوذكوهدو-اوفكف نامزلاراح

 انههنا رغاناانتراجأ ؟أ ةفخ عملةثلا نمنيتبباا ىفام فتيل نكلو ةثك روجوراجاماو مذاو ماضأ ىف قاطملاف

 بيست بو رغلل بي رغلكو ىلصوملانيدلازعيشلا تدم مازتلالا

 لك نظاكلذ 02 مهانعىملام ايادتشطانت ه اذشب تدكرام ل سو ىإ ا

 كلدفتخاو ىالخالا
 فال ٌةخالالكرد_َهَلا

 قانيلع قفنا تاكد قو

 فافتاب هرعلا نم «قدرطلا

 ةزب نم قافعتساهيديورل

 ١١ لءا متو فطان ت83 ممو يزعل ننس ماعم ابعت واسوا هاي 3

 وهو موسرأ !بسح ا: ههركذ ىلا ةرورمذا !تعد نكلو هرك د مدة تدب 0
 مقسلا قاطمىواض ف اوبكرو » ىئطو اوقلطى رف ىل رسهللاب

 ميشااواههنمدحاو لك ىلعحرشلا معن دقو امهيلعهسسأا نعى غدامأ“' هعونااةممسىفو

 0 نءهءىّدومنوكي نا عمالهاك مهل عون !اةمهستت دسشتلا لة ”/ناممعل اونيدلا فد

 لبةوسهلمقي لى ءقرلا نال قائلا اذه مي دستلاو تداطالا لع نيب تاتش لولا

 م ةقراارحاثمىقلومةاافو.ءانل مقينأ لؤسملاهقاو هق هقدع دااماذاق هد

 نءذ ىضو عملا ازيا بيدالا ماعلا ميراندا. داءققالطا عمهتبطخ ىف لاق نيدلا ص

 كلذدعب لاق مث ععمسلا ىف ةقايرلا

 ىدصاارخ< الاو كلا اصلا انأ « ىتنافقوضريغتوص لك عدو

 (قفاملاركذ)

 (ىدقارأ نك ] سذ مسد ه ىدقىكرأكا ىريص قيفلن تدروإ) و

 باكرا نيب وه-تس قرفااوهاذهو ني: 3 نماكس نينك_ راانءلك نوتحنا قفاماد-

 اك اهيتمداح او لك اود-ءلب اهنا اور ةامنيهاؤملا بلامتو هنعهدرفأن هلقو

 ناكلاةسفامبكر او كه قفلملا اوه«وىرهعلو اه-هلااثمأ وو.سشرنباو ىتاسملاالا

 ةدوقمثلك داو نكواسكرملاو فن كرلا ف بكرم قلما نال :_. نأ ىف ةقياطملاىلا برقأ

 ادع تاك دلنلا كاعأر نهدحا| قفاملال أ امو ق» داتلاؤج ادعو نيننأك نيب كفانا : ١
 ا هىاباك نيءيسةصتناملا هتمسي دب ةيط ف لاق هنأالا كلاذامو ىلا ١نيدلا نصح

 مجشلا اهرك ذىتلاعاونالاة مست مزعلاو نيدلاز ءويسسشلا هضراعامل هنا ىلع لءلداذهو 7

 امأو نأ سولابخلان ماد مقتل نكلو ةضراعملا لجال هملظتنمادبدجيلنيدلا ىنص

 عا فايف .هتاب اشي اذ كو انههنرمصةخاف بكرملا نم مهتءعي دي ىفهو دعم مناف ناممحلا

 اهوضف َه ه-فطفو اهوزرب

 اندروو هياويهذ بهذو

 نءى'أ ةحاربر واس
 نم ىلخا أ سيكو ةحارلا

 قفللا

 شسحوأ ئزو راج فوح
 ل ةعاطنم

 ةيصخ ًالاانال-اؤ بدقرلا

 ةينعالا انئطوالو هرا -



 م

 مالظو تاظاما تلقناولسس عمتاساوىلامتهلو ةكوهو قات: سان مالظو تظل

 : وهود» او لصأ ىلا ىندملا ف عجري نال واطمس ان ناولسعمتاسأو فالخالب افي شكام :

 قاطملا سانا امآو قدما ىلعمالكلا ىهتناقلطاا ساذملا ىلع نعيد ل ادهاوشمظعأ |
 : كدر تاواىل اهتنفوشك( الذكس يار دح او امهلصأ نا هءنكرد أ مهوب ىةكلاههباشتة دش اذ ا

 1 ىفتومأملاىلا هين نك امهنموهبخأ أوس ىراون ف. ك هيربلىلا- ءاهلوقكو لضنادارالفريخي : 0 ام
 اسرفالو«باعلامالاالامالو ه. مذاالاا.دذالو اهطدالاة ل تذ ل رامنالذوهو هل لماع 0 تيشواهدوةنداقت
 الو هرقعالا .اراقعالو اهم.ضالا ةع.ضالواولغالا "لغالو اككماهراذاال ارادالوه_رتفاالا || رث املاىئةتتأل يق
 قاطملا سانا ىلءدعاوانهناكرالا هذ يذهقدال ا اقدقدالوهالجا الا ال ءادحالو هلاحأ الا الاح ا مئاففرمشلاو ذولا

 ةلو#ث ىهو سان أ ءاه-اانرك ذام عسجب لي قتثااكدحاو لصأ ىلا ن اجرب ناكراهيف ردا ش م ضلع ذأ -<وان 7 109 أ
 ١ تفأ

 رعاشلال وق مظنلا نمكاذلشموفاةدشالا مدع ىلع 0 2 يلا ةتدر داع

 لزغا!فو.ضلا ىلع نيلزنتم * ىرقلا نءنيمعأ مهارت برع ْ 50 هند لب اونك ا ع | دوحلاوأ
 اوحرغنالو>نعءتا>رو * دومري-ع درالا ني: تقاف َّ 6 نزح ور د ادق ١ ور رات الاحتكار | وأ هتدداجوبال منان

 رخ الالوقالثمو
 رقث ائاصونع هر ىسل 5 انل ن ءدادغي نمحركللا بنا

 هنا رص عضاوتلا

 | ناو هتدعن خام ىأرلاوأ

 0 ار

 ْ هيلع هللا ىلص لودرلا مرو
 ١ آ مدخيو هداعم_ 5 مساكذب ىلع عدرا لع ظ | مركىصولاماكأو هءانؤ ّ
 داحاورخ" الا لاو قاطل !ىف قاطماه س:>-نانع هن الثا اف : 8 فهلا

 اندواعيش ةعانتا كتفك « مائللا فك ١ كّدشطعا اذا هلهأمال_ لا هملع لي ريج
 ايرثاافهتمهةدماهو + ىرثاافل_بالجر نكف 1 او نءناهيناق.ةلن
 عونلا اذهىف سارذ يأ لوق ىل- أ امو ا 6-4 دوعت رمق نسل

 هلالي ىتهدلوعثأاالو « هفااوسل يىئتهدزاف اللا اك |

 رعشلا هبىدو أ ازع اشىأر نما 5 انرفاطت لذتم لَكَع هةانريق-5

 لثاَقلالوق ىلحأ امو

 : ريهز نيدلاءاهب ب حاصلا ل اوقدل هو 0 1 0 ناسارخ
 لئاعلاهذهفطلأام * لوعث بتوع نما 58 د انادروباست
 ىرّصلاو | ”٠ مرجأل اراوج ةداسلا
 ءاهاهةلوذعلالوقراص هه تيه كدوج حايراماذاو | انددمولحرلا اهب اناط»
 فدفما !نبد فر رظلا باشلا لوقانهن سعوا بطلا املع

 رامدلا كب طشت نأ ىشخاو * ارورسسىللق ىلتمف كارأ
 راحتن اور وت نابتدضر * ىلصتالو دصو رعشاو رف

 هنعىلاعتهتلا هجرة اخ ومش حش ىراصنالازي زعل دبع نيدلا فرش يشأ 'لافامن بداامو (

 همرو

 ميرصا !ةاهمىتمراصامل 0 هيزان ىلدسمي : و



 انف
 سمس سس سس سس سس سس سس ب جوجل

 | ىدصتاممكمةدول اريغأ #* مسج فمعض لجعل ميدصت

 (ادعتامو) ىدءتامو هيلع سي دعت م الم_ةلابهعواضدعو

 ش0 0
 ْ ىلا نسدلا لك تريلات 5 ثطعت ىلس دمي و ده عن

 |(اءلسو) ىلإ سودنهدسب قيرلانم ىرلا باطتاللوةب ىداؤفو

 محم 0 بول تاح تو 5 ىومدبءةخ تعد

 3 (مدنعو) مدنءو ىمقع نع تدشام لاو 5 ىوءدعم هدد موم ءاارطلاو

 || سانحلا ىلعمالكلان ههتدروأام ىهتنااهبلاقهسسد لى دل |ةعرتملا اغلا“ نه لوالا ثدمااو

 || قش ا نيبو هش قرفلا ف سانلل ن اف قلطملا سانا امو دب رو! سنار ءءالصتساو يكرملا

 لكو قدك دلل نم هيرقو هسنوباشمة كل براةنملاو هباشنلا ريو ك اكسل هاهو كلراعم

 تافا اردا طهدعن نأ ع نءلققمقدام_منب قرا نكلو تاكرملاو فو رخلا قفلت اممم

 قد_ثااىءمنافءلذك ىهالا سلو سنت وو دعو نيل ن مةعارمج مف طلغ ىسشيتملا

 ةسمنكرللا قاطملاو هنكرفف ىنعملا ف ال_ةخا سانا نمدارملاو دحا 00 عجرب

 || هلوقك قت_كمملاف سايناالا هءلوزب ادهاام-_مممدحاو لكلرك ذااناو ىعملا فرخ "الا نيابي

 ٍ متد_يعامدياعان الو د_.عأ ام نودباعّسنأالو نو ديعتامدبعأالنورذ لااهي ابل ىلاعت

 عجار عسجا ريد ة:لك ىلع ىدابءنودرعتالو مكتدايعدبعأالىأ ةيردصءامذا لدقو

 هتقلعمف

 انيله الا لهج قوف لهد# « اذ ةءاعدسأ نلوالالا

 مظلا روهشمدوسا مداخ ىفمجا نك لوقف اا امو

 تحوأام طخغر * هنول هل-عذنو اهه_ثمأي

 ٠ امون « حر سم كزول نمكلعذ

 | ضع لوقلال_طارصمساا نمو ةمايقاا موهتالظلظاا لاق لو هيلع هنا لسع ماا نأف
 : بايلااذهقنيرخأتملا

 لولد لدللا منج وتيدتها فيك « هلتلقو ى وه أ للا تطاق 5

 ليد-15 نيراس ١) ىدلا_منمع ىذر « مكفاوج -ن د انفان تسلا لاق

 لوبق لوقلا اذهو ءىضدرون ه 0 اقف

 لس قوشلا رابو لالا انا « ةدحاول ىلا ىف انتم لاف

 خقاصلا نب نيدلا سم“ خيشلا تيأرو:د-اولاحلا ىفانتيسن ةوقىف قاقتسمالا ىلع هيندقو

 فص الوقىلإ ىو هتناا لة دربلا ىلعه-رمشىف

 مرونمرضل اءامدقتك.ةشانا « ىلا مالطا ٠.أن مةنستاظ

 .٠ -ةءاو 5

 ىورتو ترانا دعئاندعت |

 ىلع ةعاطااالاه_-: ان
 ناالا ةعاطتسالا سس ح

 هنالابطتالاس نة صال ١

 اهعمالا نت الت امدّةمو

 ىلنداص هللانو ءاقوسأسو

 لجوزعها مءاناهيذآد تف 1

 قلص د#ىنل ىلع: ال.مااو
 ةصقلاءاءاهذ مسوهءلعدللا

 ةنايصو ءارتثوكتنا |

 ءامدج ىدتنا نعال :

 هللاىلهتالو.ر لاو |

 ؛
ٌ 

لك سو. هملع |! 2
 ادبي ل ةيطخ 

داو ليضا ىلا عبار قاقتنسالا ل ئجملاو ةداملاىلا
 نقو هارب 0 ْ اذاد احر شن موىلا.هثهلوقهنمو 

 ل ,... ||| موناكنيورع لوقمظنلا نءوةفز ' الا تفز أ ىلا.هةهلوقو ةعقاولا تءقو اذا ىلاعتهلوقود #>

ع هتنادم عمل هنال
 ولج وز

و وسر ىلع لمد ا
 هسلع هل

ماقماذهو مالا ش
 ذوعن

 قءفوتلاهلأستو ةمهللأب ِ

 هردصوهدرونباومااو |
 ديلا "قبلا لاطأ م

 نا هءاحأهنات.



 بةكا.«ى.هامدلا نينيدلار دب ىذاتتلا انرمدع ةءالع هظفل نمىفدشنأ ام ةيكرالاةبرودلا نمو أ
 نيد أ سايعلا ىنأ نيَقَقَل!َةدعو نيب دأتملا كلم نيدلا باهشنيسُملا اظذاطلانالو مله

 "ىفاثاارح
 اهراحوىلاءلاتامشامارنمو ه الءااودجملاةزو-ىلعنن ا ىبح

 (اهزامو) اهزامو بعري_غنء اهتم“ « همهفيناساا يف تالكشمّمو
 هيلاراشملا انش هباحاف |

 اهنازنولاءملازاح دقو هان ع نم عاطأ ام ادنما اىف اردب ورب

 (ى-منامو) امنامو ةاةعلار دقوهاهو 5 هسفندولا نعى نب نا لانس

 الزغتملاقام ىل- امو

 انسحادعومسوتااووهسلاك « هيداحو هظانم تلاس
 (انرتق ا وز انركقو ناب>احلا سوقثاو *« طلناول رنات دوذت

 بدالا لهأ ضءيلهم ةكاضإ رقت كاريشوة كر ماير وتلا ىفهيلاراشملا نيدااردب ميشلارغ رثثن#

 بتكو(؟) رخأ الاىلالوالا - نءماهالاعو ظد را ىف مزتلاو هتسمت ن كعمل لفاس فن :هم ىلع

 ىلع فه طير رتل ىلا هنملخدأ انانى عرآ تنك دقلو هلوقف:ملا كالذ ىلءنيداارديزيسشنلا |

 ادهن تدار نيح تر دةهاو هران [تيفاقاف حدملا ىلا قد رطلا منو اع اعرتلار دل

 اه | سدابوطاللا فام_او تدنك هذه هيدي ىلع بدك ىذلا ظيرقتلا ىف هلوق لهو

 | دديؤشلاباكوالرق ؟
 فئنسدملا كلذ ىلع نيدملا

 باودلاو جدفلا ىفاذكع

 هظاقسا

 اههعاقجا موت ةرظانملا نم

 بأديسلا ّتارادو
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 فارشالاوءاهقفااوتاضقلا

 نسامأا راع

 »اا

 َ همهريعو
 تقاذاتسالا ءالما ىخد

 هل-ثمو داكن اد_هدىفامرو ةسدملاهراتوأ ماه_سب ىنداك دق نمزلاو داسغا اوملاالا (داكسنأ)

 ثمح سئاكمنب |نيدل د ىذاسقل ا رممعلا نامعا د ةعركلا هس سفنل هظفل ن مىفدشنأام ل_ذفااونأ ذات الا لاو

 ىلإ لاق
 فكاذمولا نيسان ددلا

 اهسارركساا ٌكلرح دوخة سنك يلدعمأن سمو مةىط لوقا ديسلالآس نامزلا عب

 اهساموانمل ن املا ع نصدغك ماع #2 اّممكحام اذا دن عهسنالو ناهناواهن اقيبهلا م 1

 ُ تع داع الا منايلا اذه !نيدلا تاهش حشا اة
 ةدك هذ دو بد فرطن ِن فرخ نا 4 مجسم 5 انني ىرجام عسءاوج ىلمأ

 لصالاف أ ىز راودلا ارسكب نأ نب و
 او نمولل_ ع سدل ىح ه احالاىفوهالضافاب

 عجرت كساب. اوكسشب * ىذال كلوقلثمام
 اذه ىف مظنلا نهوءانهصو“ امه-صةرروتاا تل هذ عسر فدا ىهءابو تكسا فدا مس

 رامعمللالوقسرغااعوذا

 اهلا لاهجلا نسم ةسرب «٠ هقاثءىلع واي مداخو

 (اهءاسا) اهلاساىوولا ىف عومدكو « نس<بسمتلاوهو إو
 هأمالالهلو أ اممالغفنيزملا نيدلا سمش زيشلا لوقدل ذو

 الآل :اسدلا فرد لاكووف * 5

 الال_ذالاو از_كهاذكه 3 6 طم مانالا نمىدصق تاق

 عوذلا ادهى برغل | ىمظن نمو

 0022 ع ع ور ل ص و حصص
 2 للمحل

 ةصضةرظاغم. نها زعأ

 ةعداومو ىرخأ : هردانمو

 ءالماابئانةعزانموالوا

 اف انايعةلعامسلا لص



 ع4

 ف.ذعلا نيد نيدلا سهم” لوقهلثمو
 هم-يعملكوداو لكب 5 ىلاهمابلاطرسو ع رسا

 همههلوذعاب هللة »* لوه> لذاع امل ناو

 ل ءاقثاا الو راصمالا ش | هلوقدلش و
 قزرلاو اههمرمعلا يت اعرمها مدمن م * هلزئسم ىذلا نا
 1 ىرماىدهع عبض «* لهىدعنءردامل

 ىلاعت هللا هر ىكمس 1| نيدلاءام ىذاقاا لوف هل مو

 ىهتناوةامملاىلدوعتىت- *« ىهتأالىوهلا نعتتش فيك نك

 -اىح اههسضن امن

 اعرزهلفاك_:او اذصق

 امش هضراعاو اددحو |

 3 هيدينيب ترك ذدقو رمعلا ىدامءىف ةامدع ىننحلا نسما ني نبدلا نت ءاضقلا ىضاه ف دشنأو

 بكرم سانجلا
 ب اهدلاهلضرعءاواططو !

 لزناو باعصاا لامجلاو |

 فاس“ انكل“ و حاذمب
 ديرب ام ىلا ال هيداربامىلا

 نا صاّقثالا هذهاما

 دعب صالل_ انا اهتمرمست

 ترانا ترسو ترفاسام

 ع

 ال_:1-3 ىلع كر ءارجاو ع #_مدللا ىلع ملا لذاعلل تلك

 الدساس مها ىرج ب ذومعع#_مد عدوةامتا اىلا المس لس

 رخالاوالقتسم أب نينكرلا دحأ نوكين أوو قذرملا عسب عون بك رملا سانملا عاونأن مد

 ىربرلالوةكىرخأ ةلكن م ار

 همركملاوددوسل انقل * هنااا علل اا كلل

 هلوؤو

 هياصملاحنزملاىك اح عمدب « هكراو كيندر اك ذتنعهلئالو
 هياص مطمو هاقلم هعو رو 5 هءعقوو ماجلا كنرعل لُءهو

 بارما سان | ىلع مالك لا ىهدن !ابركحرتلا ىفةداقعو فهن نمولذعالع ونلا اذهو

 ىفن افا و ظفالا ىف ناقه س انحلاى دن ناررةتدقهنأوهواةمطا |: «انهناريغ هماسقاو

 | ةموتلاو عيدبلا عاف مهقوفام ىلا ةيسنااب طسوتةمع ولوهو ىوث» مال ىلا عون هنالىنعملا

 -اونكرفف نانعملارصفاة برو سا هللا تاعحاذاف ةمراهالعأو ه-ءاو أ زعانم

 تنرح ورثرف-و تن هرظاو

 تعرزو تردنوترذب و

 اريثك هللا تدج ترعو
 )ناو ا

 الفدب ةصقلا ماتا د د

 ةلهمو ميركرظت نع ءىغ [
 ١ هب لسا غب وستولاحياهف 7

 درا هيفا[ ضرةود.اه :

 . 212117277173732 هك دك وصلا د د حا دمحم 0 اج

 عددب ن مهةفحم ااسع عماس تلارطاع احتع- ارو قلوالا اكد سائلا ةداةعن نهتصداخو

 ةحاح ٌكضران ل موب لك امو ىلا جي لراهنلاناةحبدصلا ناهذالا ىفمضتباانهنيلاثم ارك دااناو اهيرغبلهأتناهيكر

 لودر ءلاىلءوب لك امو ١ 0 بكرا !سائملا حاصلا ل ماد ةماقا
 مالا و ىضمو باكر لاداح ماقأأ ٠ اضموأ اهرب ت لاس قءةعلانعأ ١
 نيبوهفع ىرحام ةطدن ةيد ولا ب>اصلاق

 ىزراوللارك ىلأ ذاترالا اضمو أ ىحاسدلا ىفانربداعن ا 95 تفغتل الاكحاض مادا و
 لئاقاالوقب لثع# نا نس انهو

 (2نءلاحلاىفهيذك «٠ اذشلا نبأ كسهال لقد ندد
 رعاشلا لوقءلثمو

 ىهلاوهف فرصا !ىوس ىقحستال ىعدت

 ىلد عدم قةست الو ٠ اتاطااهساكعدو

 ١ 1 سس سس 22 اق سا ل



 ن

 رمعلاىدايمىفاناو وحلا ئ_سملا ىت.ولانيدلا سم زيشلا ةمالعلا يسم نمتظذحو |
 تدب ودنملئاقلالوقهب اسقملا بكرملا سانملا نملاغتشالاو

 هلوىباتملا  هراوملك اف ل هلو ضاع ةاضقلا نمرصمىف

 هلث_عام_هارد هلدءنم 5 ادهم لقزةلادعهرنإ

 لئاقلال اوةفطلا امو امظان امها فرعأال لوقي ناكو

 9 ىلامح اب ه قرزاح ادرساب
 اوأركشلافتنسحأ ٠ ىللتفا 5

 سو ها ملا دو نبدلا باه_ة.ءالعلالاقو
 اطخواظنل هاشنملا

 اترواىواد ىلا ف نم لك مهدعل نم ىهقسقراح

 اهروآال ىملا "ناب اذكو #2 ىلا ىداولطالم هدعب

 عوناا اذهن 02 سائلا نان ىلا كنا فرغم ندا حداق جل ادرواو

3 
 موا ةدوملا لأ « ءانااماذا نأ

 وام وما تنكنا * اق كمحالا

 ساخنا مامالا ىذاقلا

0 : 

 هدضق هذكىت ىقد-رظتناناو

 ! ىلعو هبلعلاطه
 |ناطمشلاّدوو هنذلام يذم
 : رضا هنءاذ_مرغظول

 : تاموماادوحو هو تقلا

 | مرمملم_طالا/اعلا اذو

 | راطملل ضفتن» ماقال
 ْ يك ا

 حاشمالاراح حازملاىران

 | ىذاقاا الا ارملة ةلعالو

 تمه

 افا بكرلا مهب نما ىلممالكلا مهنا هتعيدبف ندلا قم خشه عدلا اذهو ْ 5 3 م 3 : : . ]| السلاو ءامالا

 هتسعيدب ف نيد ىئصهمظن ىذا اودو قورفملا ىم-اواطخالاظةاهءاشةموهامىنادلاو اطخو ا الل

 رعاشلا ل ودك || "'ةهللالاطأ هذه تر
 اهيدمتىفتغااننكتلام ه ةد.صقةاورلا ىلءنضرعنال ا ضء!نمل ملا نيش
 | نا تلهجولو تاواغلا
 فزرلاف ديزبال قز_لا
 مدع نم لماناو « ةلقع لذَك ن-ءا 0 ةعدلاناو

 امور كاز انسانا ذغل) كل تامر زك ْ لح رلاف ىسمت ترذعل
 : قراثاادسأنبالوقهلثموأ| هدسما لبحلاو هّر_أ
 ا<كارقااوانماهفاانل تتامآ * ةسخانحرولام" اانودغ ٍْ ا أىكلو

 احتار لاو ةجانعدلأتل « ةجاحوتايداغانمقلتالف ْ 0 0 رك
 هيفىتسلا فلاي لوقانهن حيو أ | نأ "اف ىريفلرمالاّأ
 هلمانالا باك قرلابر قا ه هلمان أ قر ىلءرقأ ناو ٍ 0 راطماىذ_أ
 عونلا اذهنمدو#نيدل!باهشةمالعلا لوقفطاأ امد ' -هفراصملاو راطقالا

 "”ىصمهاعلا تاس انقالت © املرّصو رلارشن ل- :هرألو

 ”ىبر ماعلا اذ ف ضورلا لاق * اههفقرب ض وأو ىمد ىرج

 هن ةنايئنبنيدلا لاجزجشلا فئاطا نمو
 ادرمأ اولا نيب هظاحلو ه ادرم أ [هلممأ ا ارئارق

 اهبىدمتاسواسو كءموو دع # بدهمريغرعدلا تضرعاذاو ْ
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 نانحمأ ارق ع وذلا اذهنمريثك ىلءلّةادقو سائلا نان ىهعسملا هناك ىلع ف ةواملهنا

 ى-هذمريسغهناىلوقديؤباماذ_هو هرش لوطدام كل دس دام_مثدب ىرجو سانملا

 هللاهحرىدرولانب رعنيذلاني زئيسشلال وقانهق .2!وهلاونم لع تدهن نمبهذمو

 ىلاعت

 عانتماىذل ملك كمظنا ٠ رتخافرعشلا ماظن تدبحأ اذا
 عايطااىلاه-اكو هفاوق « نكموةسنا <دصقتنالو

 لاقام ىلحاام و همظأ ىف ايهذ مدل سانا لءع ل نءاضد أ قام نيدعسالا ناكو

 فرحالل هفرأ”ىرتاموا « ةدامقعون هيف رس نحنا عبط

 هفدصا-عهمازتلاو سانملا ىلع هتفاهتعم ىدفصا نيدلاحالص يْشلا نا يام بيرغ ندو

 لاةفءامءمو هند . ظفا ىف قامت نبا م>از هعاونأو هج ىف

 م1ةءاودصن اهلسراق دود 5 هعئطن ضد را ىلاعز مناالا

 مظناذافو رخل نيامماؤد 5 اسناد اره لاف نا هرثما

 ةرثكب ام-ميفىف أنيس« ىفال اكل دما نمنك غلو ظافلالا باامتو ىنعملا» > أى كر ظاف
 نا عطلة دامقلا تنثادعسال ا ناف هلأ ىلءبدالا لق عموشملا

 سانملا 00 انت ار حرمشلا لاطدقو رعشلا مظن ىلا عب نأر رك ذااوكملات ثا

 عوذلا اذهاما تاءءيد لا ىمطظان نم مىمكشلا ع نة .ضراعملالحالمزلا :همث عورمشلا نال

 هدف طرخ_ثدالوةد ا اوسن-نمهظافلا فو ل لالا اسنان ىعسامهناف

 مما سانملاقاَمّ_ثااماو ة-ىناجماه.فرءئاملءاقلا ىف كم ليفورملا عبج لاا

 سخط نم "لعام ا ة_تناجملا لوب نمم-منمو سذملا نم ىل_.عفتودسنحتلا لوقب نم

 رماتخل او بيلا هلءافمامبتن عئوئرخالا كءاشتاذا ني“ ”للكلاىدحاناالا اًهبأ

 تالا ئةم هنالاضب اردن نم قطاقتلا سناخلا لوقت ند همز سلاح ردصم

 سندا هزم لزعتتة ددد- ءاعاونأ عَ وتو ةريثك اما ةأمقناالو دحاو سن-قالخداذا

 ىوصااوف رشاو ماعلا ةعاون أو سةج ذل محوهفه- ءاوأن 6ك _-ءاولك ىلعقد_هدىذلا

 تارا.ءاهفتنام+ا دقن سانا عاونأ دودحاماو عيدبلاعاونأن هلال ذريغو مادختسالاو

 دتو هلع قاذتالا عقوامرك ذنوهعضومى عاونالان مدحاولك د« ىأنن 2 اونييعيدملا

 00 ىند يشلا هينراهسح ىف زاطااو بكرملا سانا هذه ىت.ءيديتردص

 «نآبكرملا دل لْزْغَما | سة نمت 2 ؤنل راش اهزرزناز ةنهللا قنتشناب لكل
 انا ءاشنام والاف نب رض ىلءوهو نينلك نمةبك سه ىرخالاو ةدرؤمةلك نيثك رلاد-ا
 وعاشلالوةك اشو

 هبانلحامتما ٠ هنائرقالا امذع

 لئاقلا لوقءلثمو
 ىناعدوأ ا تماىناعدوأ ٠ هارظان ىج اهفءارظان

 ١ نبدلا حالصْيثأاو س

 : ةيروةلاوةراعمسالاوريشنااوفالاو سان :للا هعاوناو سذج عد ٍ؛دبلانأاك ارج لهو قفثلملاو

 متاهلاطم لب وط قدرطو

 ةئاودنهلاو اهلاحرودنهلا ١

 ريالا مز اهلامعتساو

 هذه هلظ هللا ما دأ دم فلا

 امسح هدكسنعلاو هالا .

 هنوءو هللارصنا دقعم هن

 هنا نءنوعد مويلا ضكرف 3

 قءفوتاان مددمو لدخال

 لاو*الانمسلقو رمفيال

 ولالا ىلعثححو نيميال

 ىلع ف.بسو سهعدال

 لهسف لك الة رضلا

 هيفشكو بءصلا هلهللا
 هنانعن مادا عجرو بطال ١

 لالغالا مه هللا ى :راسالاب

 لاهبامهاقثت انايسسلاو
 لاما اتاك هل_فااو
 تف لامرلاالو لاومالاو
 ةفااسلا كلولملا نءهلناهرخذ
 ةمغاطلاةرفكلا ةيلاكلا

 معبر ع «ةكاغلا زياش
 هراثا ضم هلعحو هران

 لهو نبدلازعمهتلد_هلاو

 هيزحو رسشلا لددمو

 هل آو د ىلعهلنا ىلصو ا

 (اذيأهلو)

 ءاعب هللا لاطأ قولا ءاود



 لاهللا فان_.هو ادال-
 أنام لامهلاناكراو اناعط

 انام .الو اردغنوف رعبالمم

 0 امححالو اوم توفاذكالو
 « -هدنج ىأ ىلع نولا..الو

 مو نوما و سهالا عقو
 مهدحأ د_عامرو رجلا
 هشءاد 5 ةدورض ريسغل

 هسًاراذذ اف ةثءاةمجالو

 روقمت الك اننا

 م + 0
يتقلاف مشا

 ِ و ادانل

 0 وأد
: 

 ا م هسفنقر<اماق

 | همظعلدممو هجللك آو

 ْ رك افوهاشنمامبىمارلاو
لقاو دعينا نم

 م ثوعنم مو

 ا هدغتام ادام 75

 ا هباقعا اهب بسمهدح أةئيملا

 هاةعمهدذع مظعو
 ا دال

 ا كلب هل-قو ل

 : ءاهسلا فلامجو اهلاوحأ

 أ اهل عاب ةالفو اهلالق

ت قيض ضاسغو
 : اهلاح

هلاحوأ ةرعاشكر راهتاو
 ْ ا

 أ | ناو ناهريلا#ف.ءذااوهوهل.ةىذلاو تببلا اذه تمت شبل نيدلاردب زج شلا ط2 تأرو |
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 |١ دقو هذاك قد ثرالا هو ةدئافلا هلقو غارشلا عاون آن موهةدمعل !بحاصقم_ثر نبا لاقو

 || هسبلا ج<رلو همالكى مهلا كرو درب ىتح مهرثثو مهمظن ف نور قعتملا ةقاسلااءالؤه هنمرثك
 ؟ | ظافاالا ىفا فةرهازلا موحتلاك ىهىتل !ىناءملا عارتشا ند هّدمهترمهق نمال !هلامعتسا ةرثكب

 [ | لضافلا لوقىل- امو ةماابلا لالطالااةلزنم تازنتىناعملا ناكس نم ظافاالا تو تاخاذاو
 ا مه

 ناري اءناكسلا دهم »* ناكسسلاب لبق رادلااغا

 ١ ناديالاب دارب اذا ف_# حلا اهدزشحاورالا اماذاف

 ثلا ناكو 1 *الع وهنمهراكفا عب شيف امه هةظدو همرو نوستسن ىدؤصلا نيدلا حال زم
 هلهليا رةغةلوةكروذعل اد.ءالجاهدنء فق بدك ارتب همضق أبو 0

 ىئاوطءاقافشاو طئاقا « فئتالو يدي اءناما فو
 هلوقو

 طاول حاورفطاولاور « دهاشلءالاوءانظلا ففاسكو
 هوقو

 ءانعلاطمىفءان علاطم «* ىدناعمفارفاا ناك اذا نباو

 حارلا ف هلوقو
 راقعرادمىف رافعرادم « اهرودعب ىتنلاسننتسلا كو

 هوقو
 حارحرادمفعاررادم * فتقااولاهقاثءااحرحاذا

 هلوقو

 سايقراوبفسايقراوب * مدورادةمت قا تدثكو
 هل اوقو

 شارفراطءال شارفراطم 5 اهّدعوابا ده بابن تةنالو

 . هلوقو

 امن عاوطىف طاش نعاوط ه اهنماة ساق ناصغالاه ود تأل

 هلوقو
 ناهريىذ لهم ناهي 3 ةمصو ماةس ىربغ ىلعَر مو

 ههةامللذ ند

 ساشح مو ,رباممهتافاق « ىرتجاو ترواج ني ىرحاوراخ

 هلوقهنمو ىهت !نيب د ماراغص عمد عقين اريد مظنل ان

 أملا سانا اذه « اودازواوفازواوراز
 عاسم٠الاماسنم ةمسشمل ا الوإو مياسااقوذلا لهآ ىلع ىن-الام هكرلا نم كلذ فو
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 سؤرلاهتهذخامدع؛لذو باصألا بارع قدحمالا ىءوماهدهاشام (اهنم) ىنالاىلا

 دو مكصصو طقاواثمىؤ رام ةدقلا ىلءو طخامدعل_ةلا فرط تاظةيارك ب ناقرلاو

 سل قياضم قف لخ داما ل> نم  اهطقارتيصص نس<مكحو اعفنقياضملافاميب>اصلا

 [ةر 0 ماااهتع_ئاءفرطت لوامهدمةءتىف خرلاو ءزج عشنا و لخدماهيذطق فيسلل
 تكرتبئامعنماهاكو سهلا ةتطاوم ىلءمالقالا تظذاحدملا اهتماقابو سمشلانيع
 نمهن دروأ ام ىها قدرط“ ١١ لمحام هبرمض لل ,ةنماهب عم«ولو قد رغلاكمدغر<ىفف سلا

 ىعاهذهفوهفني رخ أت مال هنزربأام ةحجج ريل نمو اهظنوارثن لالسالا ةعارب

 (قالطللاو بكرملا سانا ركذ)
 « (مقسااق راطءىولضىفاو 7 5 ىطو 0

 فاق هاةرثك كلل ذكو بدال لعأ نمل اوذم ىلع تن نم به ذمو ىبهذ هريغ هناف سانطا اما

 ىناملارامذهىفةغالءلا نانعقالطان دسةتلاو: داقعلاىلا ىَدّوِب امهتمالكن اف ظافلالا

 فيلا وأ ءانونا دا لئاقا!لوقك ةركتبملا
 لذالق نهلك ٌسعلقالق ا ثحلا لاق ىذلا م هلا تاقلقف

 وذل الو اندرذانوجل اسي[ نامل الوزن ع ومنا نع ناو [لفهناويد تم فصتدقلو

 لوقدل:موريداقمل اهءبدطلا ىأ ىلع تءكحتبلا اذهناريغ هسرلعا تاس أب تعلق نم
 لئاقلا

 ربق ب رحربق برق سدلو « رفق ناكع برحربقو
 قى انجلاعقيناالامهللا بولتلا هيل ءباقىذااوه بولا سانملا ل الريقو برقذ
 لئاقلالوةكمىهامءانتعاربغنمهلة:ل م2 ىتاادودلا نمتدب وشحأ]

 د_ءاقاهدوهنو اهتنعت « ىلع انبل الك ىئ-يل هلل

 درابتاهةيرو تارتحادل «  ةينار ىب 5 ىهواتارامو

 لاف نم منسحا داو سانحلا ل .زىلارظنلا نع ىغيامانهةيروتلا سم ةعلط ىف
 روصدلا قشست ىناعملاءاغاو «* ةدحاو ظاناال ارودىلارظنا

 نسامالاقو دو#بامُدلاهرصع ةمالعكلذ ىلع قفاو نثو ظافأال اروصنمساخحلاو

 2 رلايناج ىلا ل.ءالو دعالو ءاركتساالو دكريغ نما اوذءمالكلا فى أو لقاذا سانا

 لوش لاش لوا لشموأش « ىنءيش توناحلا ىلاتودغدقو

 الواءاهلملش ل ءاشىاف * اهام كفل

 ةم_سنلاب اءا_سوتم عون هنافةب دون هيكربنا مظانلا ىلعرذهتنا دئاصقلا علاطم ىف هبسأب لو

 ناضل مادختسالاو ةير والك هعاشم هر ْرقاك عيدسبلا عاوأن م هقوذامىلا

 عفديناكح ىىوهالا نا ىن-بنان ءىحو عيدي ءلاعاونأن ملل3برافامو هسدتلاو

 صااخ “ ىف رعن سال ود وا نمناك اذا اذه سنا اذ_هاولاف اناةياماو

1 

2 3 

 قاطملاو ب كرما ساما

 مانالاوركحز تاراو
 مالقالا 0 رشاتمفحا ا

 دذهلا ثيدحنمرك ذو
 اهداكا ظاغو اهدالبو

 ةوقو اهداّت>ا 2

 اهدال- قدصو
 سو
 اهداّتعا

 ملعبلا دم اهدانحا : كو

1 0 
 مول دالب امنا دمساارغمالا
 اهّردي بالا ا َّط

 اهّر# سعثلا اتكلوال
 رانشااوءاساا نيب د

 راطمالاو سمان نو

 لام ىلا تاع َّ

 راف-ةلا باحر اهم كو

 ضاسغل اكتم ايي

 دانالائاوط م

 بخ اهذه تقرخاذا :

 لمدرلا دد-ءىلا ص

 لاءجلاهبشو 0 و
 ضاملا عارئاو الاعفا



 ىعابلا قف 00-0 7

 تيد م

 ريمالا فومسو نيإملا

 حرتتالهةقاومىف قنا هقو
 هقمسسف ماسقالاهذهن :

 دللا لطع روق: اره دره

 همي ها

 انم اعون قوقعلا
 رهاظن هفمسو قوسؤااو
 كعلاد_يجعل اضن نذكو ىه

 تاجا نملاذ- بلو هطلت

 رهاظب هقمد تق هل 5

 ب هر نءف تام

 ةعاطإ اهل اهدوقرد

 تن ”الاهقمسو اه

0 

 او.ةدعب

 تنرق فيس دنها ابايدق
 هيلع ت ل و - |

 ةوعلا هر

 تاذو جورلاوةكتالا |
 مالسالا هيزعو مائصال ا هر

 مدل ىلا :
 و

 مامالا 7-1 ل

 دوعلاناهعولق ل_ءانأ ترءعلاهثوذدىل-عح وللار دن ١ داسفأ|ني_عاهح ال_صوءا اوه عم
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 هليوطا ا ةقثل اهذعردأ | نم ىوطأ ةرغا ا لق ىرئانأهظلا 53ش نمتاقركو
 حالءباوك أن مولحلابرشاو ه« احرمنملئلارعرك انأل دو

 ا بارغلا سعن لعاناجو فوللاع نماشمم كح هحاومأ الع تهطالترع

 هتقدد علا تراك باشخالاو 01 ء.ل!تودساال قرغلل 0 ارصتق عمماقم هرب "تا

 ثددح كان لهن موي-شغام مل ىفاجتمم م-ُثْعَو هيراج ىعو اهلاوميّسقرتساءادوس

 اهلاجرد ةئااجلقوشناو ضا. ا اهءافءاملااهاخدو انبتامذ حبراا اهعقاو ة 4 اغلا

 ارصأا لءتراسو متأملا اذ_هىدا لاا تدعئوو صضاففىلقلا كلذ ىلع قى

 اهعفر ف برعت نكلو ”قامجرب لجز عيسشوتلا كلذ ىلع نب راغمللا يف عمسكو ل ىشو
 نمد ءاهنطم نمة د تم ب كح هو لايملاك حاشتتو تثوحل اورسسنلا نع اه-طةخو

 ريطتوءاملا عم دقو دا تاهضام نال بول قاب نكلو قا, طلاب أت تواثلا ىف نيرصملا

 ىهو مهاشةنو دوعق نثر حرادلا صقرلا اذه نمانصا.قموةةفءايدمل | اهتا ! ىلع انهقرتو

 ىهولءملادتعاهي راصةماق ىلا ىوكسشا !لدطت كو ءاملا ف تساوءامسلا ففنأ لدقاك
 | ةيامةنبا ىهوام_طلا تيهاذا ىناصانو نيدالو لّعاهأ س دلو ىدهأ| اف ءامدلاةدعضلا

 اال وز لايلاكح حج ومي م-مىردن يشف م .وقاالاو-أفقوو نيناعو

 |حاومالا فادرأ لقا. نع اهرمص> ليم فعض كواذ-ه لاومأ نم ممسهل تقرغأ كو

 ةئجو ىلء كابسأ كو جال: خارصلا لة مىنع اهتيذاجت بادهالراس امل بولقلاتاجو كو

 ىلعةب واخ ىو اهكرتفةماعلا اهّتيرق ىلع يم كو اهشي وشف عبرلاغاايفاهعلقةرطرصلا
 مظاعتكلذدعبا هر دفاو دعتمقسسا ا نءاهعوإذىرتنا ىلا لزبتف مظاعتت اهو رع

 ىهعسملا ناَكَة طخ ىتاا ةعاربلاامأو » د_منم لمح اهد.ح ىف بطل! ةلاد ىهو تنتدقو

 مالا نزلا زمور 2 زا تاسف كر رس اا ات ةموسملالوستا فسوف قداوسلا ىرحي
 عسيدي ىف ةيا هل س داىذلامركملا اذه ,ا-ىفرصتن و داود لك هل-ذذ قداس فءفقد

 داك لوقثالو ق_بلاتاب_ةقزاحة فرعا د ىلاهد راو مزحلاهمهلأن دارطت_ءالا
 بو أ ىلع ولعت اركسش» ثذو للا ىد اوْبادوةعمرجاانل ل-ه>نا ىلع هدو

 0 الهدصو هللاالاهل الث أ دبمشنو 1 ءالامهدأ ىطقغو عبسملا

 نيل دع 2 ء'ارئاو كل اوءروهد_.ءاد ان دم_دتادوشتو نيقياس ١ نءةجرلا ني دايم ف اهنم

 رار ا ل ايد اا نكح لاةلاسربث دا اذه لوط عطةنا نآ دقو
 فاز رلاد_,عنيدلا لاك درفنااملهنأالا كاذامو نيقيلاب عطقلاىلا كمل! بارق نءدهزربيو

 ةلا سرب نابت نب نيدلا لاج_زيسشلا» اجو نسال عسب 7 فواز نيوشلاةلكبر ناهتمالا
 نيكسااةلاسر عارت_خان هامهززعاناتدرا بدالاتازهمم|يفرهظاوملةاو فمسلا

 هر رك ءانع تءطقو اهمراكمدو دحتءاق ىلا ضرالا لمش ىلوقي اهدسلهتساو كلاش

 ادا لاصو اهي كول.ملا عامة ىتلا نيكسلا لوصو ىسهنيو (اهنم) اهتازعت وسع ةقافلا

 اهريسشق:نممالقالا غلب والا تباغامهتلاتو اع-ثااو اريل اهب له ةيودالا ىلا اهفاضاو

 نا
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 تا م سمسم ل ل مم

 تخاوةدرو كس ىأرذ ةقيد1لا ىلعرب زو انيتاس ف زغللا ادهن م كولمملارظأ ىشَعو

 ه-:ميدب ن «ىراعالرصاةلاركفلا نا تأعو ةَقِقثمأ ىه ةدرو اري_تفرجلاتانجولا

 ثاطاس ىلءىوهدال بدالااناعر ن مفءطيىلعودىذلارطاخناناو هيو رذةلار اع نم

 نعدعملا ترك ذتم مروعا. دراولاهدرو نم تهدتو (همل#) هن وقهدكوش نالزغللا اذه

 ةو رهاذر ءاقلا نمهلات ةكو» قد نمدرولاءامنب لارطةّمتاف مودل بانج

 سايارط ن ماير اهرجل ا ىفاهيا !ىلوخدد_ذعشنا ةا هو نيتال اةنسرخ الاعب رفد ق

 اّمعءاربف تير ولالا ةباكح ىلع: هل ةثماللا سر اهرغُ برها نابنأ ىبلع -ضعدقو ماشلا

 ىذلا ثيغلا لوزن ىاثلاو* هدأرانءهعجىذااةبرديلا دك اوذااامهدحأ« هن هل نيفذصع

 ىدتسلا نا كت مهلا هجالع م مايا ا

 ناساىرحو ةيدمسمل هتازما ناس رغلا نم اهلاكردب علطو لال سالاد_هدتاقو

 هنساح نعمسةءادقوهافهتلاضفالد شناو داكملا همني دقعلا ىلعامسف اهرغث ىف ةغالملا
 داليلا ىفاهلئمقلخي ل ىتلا

 ىدمهملاٍبانحلا,تفرشت ملعةئدمو ماحزلاريثك بذعلا هل نمح ربام ل ضةددوم نم هنمرك اف
 اهب تءةون ابدأ تافرعو هم هب لطابلا يدا تن اممكح سامو مالسلا اهنكاسىلعف

 ناد.مو مودا نوداع عنتر لقهردب قء-ىفغلا,ناعم قذاو ه>ح نبا هَعمَقل ا ىلءتيرمص ةفقو

 ه:-راطمو قدمدىلا هودي ىروأ (اهنم) مهز قرن هةر علان اس :رق4-قلوعةم رع

 سرافلل ل هداماوذر ءاذاو لاي تاددملا اذهىف َىل ءااوأر ملا ناسرفاامهتنانو ةعامعلل

 ايصنم لول ملاح ربام ةمعدأ دعب ىهنيو لاَ تلا نينمؤملا هلا ىك خفلا نم مهدمع ئوزغا

 تدرب قا ساو اهعه«ىل_:ءةتامنلا فار والا ىف قوطملا عملا ةءفااديرغأو اهءذرل

 رأث الاب ,رمصم فك 2 نكلاو كلولمملاب

 رابدلا نمرايدلا تنداذا * اموفوداانوكرامحرباو

 يل اتا اصل ملا 0 تمظنا وكلا ةلاسرلا هذهو

 حامرلا :دسلاب ءاشلا نس ١ 1 ا ا باي 1 زانمفناسرفا!لئاممدن ء عراصملا

 عر ةدح ريال انيباا هءاعمكح دقو بارغحانج ىلعالو#
 بارمااونيبلابف.كف « ىنافك امزيءا!ىفناكو

 ىو || لولم ا عقومكف حرحالو ه-:«ثد>اورممل ا!لاوهأ نم تءقالامْ ءاوانالومان (اهنم)

 إلا كال ةريئاو دىلا لخ داما باقل هزم عطقت فاحز ىف هضي راعأ نم

 نيب ىهو اهءولقرزا تءردقو نا حلاىراو1ا ىلاترظثو 1.-مغةنسش_-لك ذاب ارئاج

 تيوصتساو بئاصريغلءالفلا ىف ىسيءاحن ا ى_تاهلاجر ءلقل هيدي
 هلمسرصلا ىف د :ءادقو كولمان أء- ظاادازو يكحاررهو ىثء«احنمىأر انه

 اناطاسوذةمتدععاشو

 شظو .|-
 0 هو نلق

 :او ءارذ ل: ,دما
 0 همطلاو

 هدام فذءو

 09] ثباا رع فاماو لو

 ةييضامملا رعلا ضامن

 اهدوذجل اءالاو ل

 اهحالر ردع

 هسبلاو

 رفا لاو

 سدكو اهلا قا قام 0

 00 !مددو اهءانصأ

 لج هود ةدص سف ىف كلذ لك
 فيلا اهن- 1

 هناوقوا كاكرإ 0 هللا 0

 نم كلما قوي كيب ع كلاي
 2 اكد نم هعزنرو ءادر

 قهتاو همالاءالع 2 0

 فوسسا 9ك ةمئالا لود 0

 7 0 و ةعبرأ : ملا اذالا

 نيكرعشملا ف هتلر 8
 ني 9ترملافر كى ءأفسإ



 1 راه سأ إو

 هاا
 ب مانالاو 4 اهلا

 ةفالفنإو هيورويا ا
 ان -_

 نإ

 اهمدخ فءاضو ةعاربلا دعب لاور اهدسع هللارثك له_ثاادلال هد هلوقد اهاهتساو

 دعبلاف هناف ايوا ا ةيارغو اهتزاجولاهلا كبه درو ناك راح تو اهدر .- فءضاو

 انالومزا دنو ار وفاكو اريذع هناك انو دس ءاعدو دنعءالو دعن ىهْيو ملا ضرال المعد

 ىلا لءاعل!قوش ه-ءاع ىذعالو هرغاس هدددغلا نيع لكحو هرئاسةقفاخءاضءالاوهح و

 هدعتمو هكلس.ةعدىلارومدلاو هدلب ىلا ب رغلاو هاا يدمصىلا نأ امالاو ءاق_كثلا

 قلق لولمم اف هل يمل سد ةنالغد»أ عديو ةدملاهذهرمصةءو ةمْماا هذه ىوطدانالوك

 نأآهنالأ مسرانالوخ داسفلاو متارمل + 1ل_هاقرطتو دال_ءلافشيوشتلا 2-

 0 لؤسلاهللاو ال-_ءافرط:نملهنوئلاب:لعاورهمدو اليدهتمد ثقاورعُس

 لءعو ادب م لا ضف نمهغلسو هلخدمو هحرخ ةرا 'هلدعمةر هسا اهذه

 ىذا! بدالا د سن اكم ني هلل لذ ىورخلا ارقملابثكو «اد سك. لعلم ءأو اكرامم هم مأع هصول ١

 ىودرا ار ملا هدل او ىلا دس انلكألا دكان اهنا ىذلا ءاعسضرو 0_1

 هلل صحادمرهمل اوكشد ىرهاطلا فب رشا! باكر لا ةيعصوهو بالا ةرهاقلا نم ىرخفلا

 هلوقةلاسرلا أ د.هناكو

 ليموكعير نمانش مكواذه *« لوعكممونلابك دء,فرطلا|م
 علاطب(اهنم)ع وه لاءال | ىدمه:ة-اةجالو عومدانال اواتاهتساال لالسالا دعب لافو

 دمكلاّن مهملع ل ص-امو دءرلا نم كوململا فرطداساقامب هع ركلامولعلا ||

 ىو اهارك قدهسلا سعأب 0 امتع صضُم -اعذمىئيعنا

 ]مدلل نى ا لدانألا « ىداوقلا نين اك عاومد
 اع تدح ادد ءارولت

 ىأرت بمهللاو هامل

 ءدعد

 ةفعاشءبارتلا نءءاوهلا اهضوعو بوصنةثالثل ارمدامعلا نم
 رم-داو بوم_ملاءالءلاوهاماههمدزمو بول ةأامءفياماهرأن نم

 د_ةاقحهدمرةذمتااطو نب رّقلاس ف مدلاامنداع مدجوت :الاهد كن أ ىتحاهلامملا
 قد_طُتو «.:ءركجرههمو هسا ةم ىلع ٌلولمملا فوخديازتو نيحناسنالا ىلعأ

 رقملاىلا بتاةكو 5 نيعد_ءنارثأ هلعىلاعت هللا ن نءنأ الو ري_هدنأداكو نيعءارذلا

 1 ا رمدهلا ل*أ ةعامجب تاصىذلا ةمالا !مامال اندم هيلازا ا ىودخلا

 نيدجم هتلاد_رعوبأ نيمااطلا هل_-ر نيدلاردب هتراسعو هةءاربب ةسغال_لاداءق كلمو

 ضرالا لق. هلوقن هلت _ءاقءملا هر ديو ف ازغال> نعاناوح كلاما و زخل ا ىئصامدلا

 هدوروب ى-ذىذلاز ازغالاو لال تسالا دعب لاقو :ة رورو روقملا وكلا باوطاذؤزو هنو

 ناصغأنمفطتق اولدوو هدروفي رتل هنم كول لملا ىلكتساف (همء)هدو رز و حلا نانهنم
 راش ىلش وعو سقالقنء !لوقدثن أو هزعسدالمنعاب راعرب هقتلا لدهدرف هدرو هذو رح

2 
 ميمشلاب ع ةاذضءلااهان- ه ىلا ءااراصمأ كةءئماذا

 .ذهثأو هرم ات الةريسغ 0 مد دسالدر ولا اذهتالعو هرممتهفعمسقن رط ن هرهظف

 (هنمو) هرمضتو ةحجج ودل اةارلا ىدند .اهامالقان اهءاالا ا وسرخالةيكحافاا

 و
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 2 امم عدو رظن همق نك -اوربن اهلالهتساناف هدمه دب حشر دص ىف نيدلا ص نعشلا ةيطخ

 اذهاو عيدبلا ىلع "ساكو ناساارهءانل لاحىذلا هتلد+لا لاق كن فنا
 تيلهت_ساىلاودتمجحالو ع ىفقرلا ع.ددبلا هل دجلاىلوقي ىيعيدبح رش ةيطخ تلهتلسا

 اهاد سميته مسردقناتل«ناودؤشف عومي رصصألاىذلا هقدم ا كوب

 فدرشاا مور ا تاب ىلع اهب في رمشلا هباكر لح دقو قشمدب لادذااناورصام ١١ كلملل

 ةوفيةقد رمشلاة ع لادبأ ىذلا هتتدهلا ىلوةبتءلهتساف ىوجلاىرهاظاا اغمش ك؟قيسلا

 هيا هلا ةشممتسملاةيقيلخلا ةيمامالا ةفي رمش مهاد راتلا اذهدعنتاثقو رصانو

 دالبلابةئطل_ىلاةلافكي : اد_عءىشنانا ةحانل اماما نت اوطعتاهفرشهللاداز

 ةيدتهلاتاسوتقلاو لهد نحاص نيدلاو اندلا مش اشو ةاظملداعلا ناطا_ءالةيدتهلا

 راملاىلا ةرظنو كلا

 تواثلا ىلا ئرحالا

 ىاباذاارافو رافزلاو
 لءتو الار ىناساردا

 لعرافللا فاءاو هدو

 طوذحلادعناراطعو 1

. 
 كرالأ 1

 1 ةعارب !/لالت_الادعبثلقو هءننيعمسملل حادقأ ادهءقثو ىذا اهللد#لا ىلوقب هتعارب تدلهتساف
 و انس .. 1 0 ّ - .٠ . رس ا جد فا

ىسل انيرو «ملادبسلا هل_طصاقريسغنم ْك--:نمروفما هداتوأت نو
 عيان كلت او اطئذسو عباسعا دل« 

 7 7 توبا || ةانحلاةرهزرهازلا اهل ف ناملعو ةسفيرمشااةقالمنا لاح ضرالا فارطا ىلع غرفاف
 نما 8 0 توققلا هلالتساةعارب تدب نماهران>او ةةءاخ ضرالا ىف ل_ءاجىلا لئاف نمزءلاقفايدلا

 م-ميهلل ىلعا تولاثلا ةفيرمشلا لهل اء هنوك ةناد_-جلاهلو هندارا تتتيسمو سانال عضو تدلون م
 تيرافط اوني راعلا قر أ

 بان نيهآ نا

 نءالاعلا

 (ةيضاهب تفف هلا هلو)

 مي-ظءلاىلءلاوهو هللا نإ
 ىل-ءنم ءانشام ىط_ءا١
 قلخن اسال اذه. نانالا

 ةناعاعو ةريشع ثالث ةنس ناضمرنمرخاوالا ريثعلا ىف كلذو ساسعلا ىبةباقسنم

 كالامملاب فيرمشا !ءاسذنالا ناوي دىشنم تيرقتسادتو ةيرصملار الا ىف هنآشنااموه
 يهل |ىزرايا|نيد_#ىرصاناا ىوضاقلا فريم الارملا انالومد_لقت ةيمالسالا

 لاوش ع يراشب هم ةممال_ءالا لل امها قب رشلاءاشنالا ناوي دةيا_ص:هن أ هللا مظعىذاش /|

 اد ءبتلقو هرساد# حدو ىذلاهل لا ىلوقب هتساهتاساو ةناماسقو ةرمشع سم ه ا

 حلاصءئيشذماءاداو هرزأ 3و لرشلاد_ةعدب فهل درصانهل_هجو لالالا
 فريرشلا ءاشنالاناويدنيبو هتالاسر لدعجي ثيحلعأهقا او هنال_ترتباشد_هئةمالا

 هسكف

 قات ف عدوأو مدآن ا دمع ةديؤمكلءنياتسملاومالسالادبأو هتباكيرتسقلارهظ تن نم بحاسصت
 1 لا ذم أ «لتءاربتناكمف ةيرمص ار ايدل بطلا سيرا ءيقؤن جيراننا اًذهدهبتأ ناوم هتباصصر
 و ةمض ثورقلا 5 5 فيطألا مكححالااهتادوملا

7 5 5 

 قاد نأ 0 نوكياعو

 عقواسع عب راو ءاان قطا

 لاه يشل ةعاربا لذ نسورطلاتانعسو اهلسةتوامج ىلا تاعازلااماوه بدال لج ب

 لي هلوقب ا واهتساو ىن-سملانيدلاءالع ىضاسقلاىلااهيتك ان
 منالاءاي_ص- ىلعةتقوملا لالت_بالاد_هيلاقو ايسس باشا ىلع ةيلعاا ضرالا

 نيدلاناهريزيسشلا هيلا بتكره فدطولاقوذوهفذ هذصوفتنطانابدالا اذه امسح

 لمت لا را ل ءاقأا نم ىطا هلا

 ندا ىناعرعوب !هتاذهقاسوحو ةعارلا دب لاهو اهتايناعسلا تق تأ شرا
 نيد رف ىضافلا ةسعارب تدكيتلاءادرب ةصشوتملا تاعاربلا نم عقوام فرظا نمو ه اهتاسأ
 و ا مقره ص هلناكهنافحردلا بتاكب اهولا دع

 ا



 تلقو اه
 5 0 ١

 . . 0 . 0 -- . ع 2 3 1 هم مما دب

 0 2 / : 3 | ىصرهريمأم وقى
 مل-ةلاو فيلا ةلا رهن مجنم مرهظاو عام ةلادحولا اذ ل نع هنا مني نيدل ال اج ا ير اهديع ةلود

 ا 0 ل ل يي تاع عرلط عروس علال الام ا ةلايصتت املوامهن». ةرخاشملا ىلع ةمدْيمتلا !ناف عالاطا ءاعرو ذبلا علاطأ .هلامأ|
00 1 

 ىلاءتهلوق فيسلا لالهت_بأةعاربو* مسقاان ءةرشو مل ملةلابلاعىدلا هد +لاهلوقياهدعب :

 (اذسو
 ىوقاهزد_ 2و

 اهرع

 موقا د
 هلع لامع ٌآ ثورم

 هداقعا

 1مأ

 ممل مهدامعوه ىأرلو َآ

 ا 3 دؤطق فروا. الا

 ماوكلمنا
 ىلاعذ 00

6 0 

 ممن 0
 0 م*رعأ و اوحلصد

 اوعوسف

 | تنم ةفوقو رباداا نم

 تامر كار |
 به ا فورا 3 ||

 ناو

 0 هادا

 و

 ناو هيناحرملاو ناسرف

 نال أف اوذعأ

 ظهرا كموه

 اذامع
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 ف

 اوماقأ

 ا .

 ةعالمل اًةنطا  سىلعهل اءداممو هنالو ىفانالوا ادا ح رام كول_هملاذا-ْةَةْف مترسخ

 لدتساو هيلقىتفتسانمىلوأ هتلادم_كانالومو هناولل هيف شت نم لاو
 باوملاامهدحأن اما هتاقد_صنملؤسملاو ةبحملاد_هاوشد هتيم ذد_دءافصىلعأ|

 بابلا اذهنعقمافلك ةررخ“ الاو ةةشااهذهنم ج رفلا ماعم لولمملا دذع موقي هنأف

 لهتساو نونيعكير ةمعنبتنأام نورط امو لقلاو ْن "0

 ىوقهللا نا بدغل دول رو هرمصب ..نمهللأ لهملو س انلل عفانمو ديد_ُش س أب هم ًايهيقدتدلا انازئاوأ|

 اهدح ع رشو فوم_بلا لالظ تت ةنملا لءجىدلا هتيدجلا هلوقد ذهل هسا و رب ْرع

 ادد ىلع سن نيمدقتملا هاد ج انانظأامو فوم ءاع مم _صغافنامسصعلا ىود ىف ا م-هدان 5 ل
 : 2 كر 1 يدك

 اذهىف نيب رصعلان م علط نميو#لالخلار حملا اذه لل مهمالق أد ةءىفثفنالو لاوذملا

 ىرراس ءاا ني نيدأ ارمصأن ىذاسقلا ريسثملااذهداوعأهتغالب قرو ردياف عطاس سلاققالا

 هلبافطاناك هن مام هلىفن اهناف ةممال_سالا كلاما'فيرسثلاءاشنالا نيواودسح اصا|

 دجلاف اني دحواعدق هءهعتن اب ءاب ىذغنمالااهران عرضيلو اهم هال اان هل ميدل

 الو هبام> لوط:ةسانرلاو في رمل العلا عمم او هن . احب نيس او مالسبالا فعسا ىذإاهّلل

 اهلفاك ديما كلا ناطل ملاانالوم كاذذاناك ةدورخن |قدمدىلا ةسورولا ةاج نم رحاش :

 ةعجل اكلت قرضح ىد ٌقشِمدنامعأن م د أ قل ملف ”ىومالا عاجلا ةباطخ هلا ضوفف
 ب> نمد -ةذو هن رحم ا دع دب ىذا | هبدجلا هتيطخ ةعارب تناك ذ ةيطخلاا عاب ل :

 داوعأ تكرح غرتتاو مآ ىومالا عما+ اءالعف هتعفرزهد_ىأت نمهراتخااملهلا عاشبلا

 ةمالعلا يشل اةعارب ف ذا أ مو ابعه.> انجي اهل قندينأ ارمسنلاداكحو انرطربتملا

 ب.طخربؤشااو ةسو رحت اةامعري زعلا م ك1 ١فرظ اذلا يفاشا دو#ء انثلا أ نيدلادو 1

 ىثو باححلا ءاعدلا ف بادملاءأودب ىب 1 هسعدأ أبد ىف ةسورل اةأامع ةائءدلا

 ىلا ءاعدلا عماسي راسثأ هناف سيسأتلاو ءانيلا اهفو ءال#يلا عفا دو ءاعدلا عماسهتندلا 1

 ى-< ىلا ايطلنا ببط> ةءارباماو # باصملاءاودىلا ءزلعخ 0 بانل اءاعدلا ٍ

 اهنعماحال ا اريغؤع_سياوة دع رك تلا ملاق قرافأا هن اهني مح 2

 كلهم هغلاحن كمقدسملا هللدجحلا هلوقب لسور هيلع هللا ىل_صىننل اًذافو ةءدطخ ىفاهلهتسسأ هنأف

 نس نيدلا ىرس شل ادروأو ءالعلارب احح !نمةعامج اهعرد_ةعادقلو 0

 وسداد ىلارذعةع لع ا ا 5 :

 اقبل هرئاتساىذلاهقدملا هلوةن سو هيلع هللا لص تل او بط ف رولان

 اماو» رهاقل اههكم لاو نعذافءانفأا اذه نكس لعءانفأا م كو 0 هلو



 لاو نيدلا حالص يشل هذ خاف

 هلع رب ىأر دقو لاقذ 0 ادحو تيذذ بحأ نم طرت

 5 ماايددكم ئثلاهم-كو »* ىدخ باصأتى :رح ىتد قمع

 ند دعب ماقأو نيدلا لاو نيس اهلا ام عججامل تار ةغنيدلا حالص مشل نطاامو

 دولنا ىلا مدلا باذت ا نم بجاملااىلا سوّلان ماد انياولاد_:ءالازيس ف ناك نيتبأا

 لاه اوم تدب ل->دناوىدل اولو ىلرفغا بر قافتدلا لوطا هلالهساةعارب فهو

 هظافلا٠ نمافراس ره سل تدب و همها هدقلا !ىدئاوف ارفاك ودب ل-خ دن هو مهأل | اهله

 ضءنناىنغلبامئمو« هّتدنو هلوق ىلع هدئاعو هّننالعو رس ل >ءاف ةمكحح#ملا هناعمو

 ىرديالوهو هتقاو ىدئعامبااطا !+_:هذ ىلع تقفناو ىدو هسةحم نكانرمضعءانذأ

 الفةقشعلا قاروأهنرعاو اهةقناق ىركسرئاخذ ه-تعدواو ىد_ةنءاك ز نم ماعم نزولا

 تو. ةقرسلا نينو انملا,ءالولاو ءاجهلا,هاننشا مغ هنا ل, اهقتعاالو اع درام هاو
 تناك راد اه رق |قيدصة صغر منن ثمزامهتلقو تيضاغنف ىغلاواهنعع اذغل !عمراعمشالا

 نكماو ه ىركفن 1 ذتفرمصو ىرد_ص ساكو ى ةبابه-_هبدح نمت او ميج نم

 فرءشوهرعسش:اهعموو ىلاهةهللا د_:ءملعلاو بدالا ل عىف اوءضو فن ادت ىلع ف تذقو

 ىطفل ن نيالا ةةلراقمالا تلو .ق رج نم كو اهواي تالا ىحامابلولا بومملابودغملا

 لهاذلا «_:هذن مهللاو تكمضذ امتاسة قيقا ىف ىموالاةر هر عوذتنالو اهتاكشم

 لئاقلالوق هعز لعتركذو

 انورسا قريد انلعا ىف « هنأالارعدلال وش ىتذو
 ار ٌركممارحلا اذهفطالا هقوذل الح فيكو ارك.:مرمالا اذههسفنا ىذرفيك هلت معو

 ريع كل اريخ م دمعمو اهفاورعشا انمانزوو ايفاك اردق باكل اذ هىفن" الاتدروأدةو

 ةلاطال ا الولو مولظمول_ءاخ عماش !لعياانالومتلد- ءمىلعهةتضرءو مومألا لوك أملا
 عدتربل قي رطري-غب ةينيدلا الص يملا اهلخدىنلنيدلا لام يشل تايب أعسج تدروال
 :[!سهىذلاقذالا اذه اهم لوتسد ىتأاتاعاربلا ن مو « ربغل !ىناعمىلا لواطمأ | نءرصاقلا

 همر كلام سزاكم نين حر لاد_معىرخمملا فاضل ود ارقملاة_عارب "هلم ةصهناع#

 ركب أى زلا قاضقلا ىوحرملارةملاىلا اهتك ةلاسرىف ارثثواهطننيرخأتما كامو ةغالبلا
 قيرطلا,اولذةنيذلاءالضفلا ةمقيو ةفي رشلا باودالادفي رمشلا ءاشنالا باك نيعىهجتلانبا
 درو# هئرودامهملازاش 00 نمتا:ىف فرب رضا !ىناوربسقلاهللاد_.عبدسر ةيلضافلا

 ددرتف ىلا هاا نءىلاهلانوز وملاىؤةملار هلام اظ) ىطاعت برم ناوري هلا نم صخخت اذيلع

 ىلا" «يعلا ني نيل نيززيستلا حاسي ىنودلأ كانا عل ىغلب مث ةقرفتم سلام ىنىلا

 اريك ريغل ادلع وتب اراب اىلاةبسنلابهنمتضضغو همصقأت اوهمناح نم توضضا

 ىلع س .دلواهلالهتساةعارب ةهقرهسلا تنك لقانلبذك نسج دار كذنيىلات

 ضعبهامرهنأ لوامهلا غلب اهم هلا سرلا نع ةعاربلاهذهب ىغتسي هنا(لوقأ)» حرح ىمعالا
 دّولو *« ىمعالا ءاحن !ىلوو سعف ىرخا ةىههملاددرتو ىمصاف هذه ل ئمةسمرب بامصالا

 ايحاذاو سايالو سأال
 كلذ امحالف سانااهقا
 ماد متت .ه سارلا

 نكم لن : هموت [دلن 3
 تلو ا رع 0

 نا
 : يءاح هسقنفارعالا

 0 كلذك مالكلا

 برضيو هنتساأ ضف

 رثاولالك لا !لانمل هبورذم

 اا هدعترتكلاالو 0

 دو#<* نسا هنال كالا ا ىف طر

 كلما 4 _سفقتدو # نس ءلفأ

 حرصت ىذلا قدما نت ا

 مهافانمكشنو مهانخاو

 بكراو

 2 الو مهالتقدت ام-رالؤ

 مهارساكذالومهاحرسملزا
 ثاو مهافقالاركاراالو

 مهاف هنلاضفف اولبقا
 «انم1٠لاق ا ديعهن كرو

 ةياماسلا ةعزهفءملا هلو)
 (و سه باس

 ليلا ثلا ةءقرتدرو

 ىلع ههنط_سهللامادأ

 م*الوأ مهارخا
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 براغلاو علاطل |ًةد.هس 5 ةررب ىرقا اهب دع_سبا

 بحاولا نع تدعتا.ك ه اثحلات بكسو اريطتءرمد

 رصلا نملاقو نيدلا حالم عسل اهذخ ا

 بئاصلا قد_ذبلاب هعرصإ ه هقوذنءريطاوفتلق اذه اروحد يناحلك

 : بحاولا نءحرخ [للاقذ »+ هةكرذ ىبلقىف تاكد نمي ءامسملا ٠ نم ديؤملا

 تاقنيدلا لامجنيشلا لاف اذهو هريب ىف ف سن هرب د

 هام فش ن نم ناوشت هناكف < هماوقسع أثر ىحموتجو هريصغ كرب ةلودلا ن ع

 هلع بدق هظحاولت هذ « دقءاروهدخ راذعلا فغش لازرالو هريس ىف 5و

 لافو حالدلاهذ>اف هلال أسير ؟املااذه

 هلا كارالاتاماج لت 8 قشااذا ب دطرلا ندغلاك فءعاو تور

 هبلع ب دفارس هدأ «. اسعانفرطا ىأر امل ضراع هل ناكل اجلا اذهث دحام

 لاقت هنأ نيدلا لا زجشلل بار ماا ذهىف عقوام ن 1 ةصبص لكى لقب سلبا

 نيسنجولا ىلا نسحلا ىلع *« ىملأ سافنالارطاع جورب افولا سب ا ا

 00 لاهل عابت *3 لد 55-5 ف الا أ ةطساو هنا هان" ا ناطاس

 : لافو حالدا!هذخاخأ || هئكماو ريلاةشاحوربلا

 هيلا طرش ةماش هماع 8 تت ارمهحلا هد جورب هارذءودنهلا ءاطن 5

 هيحورات ديدطقنف ٠ اعدقهقشمي نطل ناك || لاوديرب ض رالا "لول_م

 لاقباكق قرم نب يدلاحالصؤيشلا هقناال اهلاال لاق نيم نيذه ىلعنيدللا ل اهب شل !فقوانف ها

 تاقنيدلا لا- حلا نإ علا و «نان دخلا لزانللاحر الان#

 رصبلاو عملا لم ماكو » هاتيمصب ردغا لو ينارداعاب عدول سأرنمبعالينا
 دع

 رد 2 ىلع اًسَقن ه-تةخام أخ «اق-لاا ىمءاقلاك يلق نمش كو 0 لوضفلا كالت

 لافو نيدلاحالصيشلاهذخأف | كلذ لم قنع تك

 رذوىولبلا ىلا ىإسأو ام-ق ه انضااىلرفؤز نيد وك ا تازام امو قد_ئْبالف سأرلا

 رع ىفاشت:تأرف هبلقىل » ىتعول ةباكدنمرفوت ىتسح نباالاالث هدو ثنبالدأ
 تاقنيدلالاج يشل لاق

 نب زأو ذلأ ىدناق لا.جو 5 ةليجرا ملا سوس ىلذاعا

 و ىعىلاك مالم عفداو #2 المأ امام سحىلار ظااف

 لاقو ةيفاقلا عملكلا دخلا رصملا عمنيدلا حالص يشأ هذ خاف

 نيعالاراحتاهتحجمب لامجو 5 امتاذص لك م ةاتف نأ

 0 ىهىباا تدينامل * 2 اد

 ةياغااىلاداحا ونيدلا لام يشل لاه كاذ نمو

 هملع ىلق ى-ضاي ظولو 0 ك2 تراك ك_دف

 هبلابذتمئثلاه مو ه باذجنلان باسو كوتا

 ناىلا_هذذا ىدئوارلا

 لوقنع هلأسي فار_عالا
 سايلهتلااهقاذاىلاعتهللا
 لوقنا فوهللاو عوج لا

 لاقف سامالاتةذبرعلا

 هد خاف
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 ردصراةلاسرلاوأ :.طدنا ةءارب  كح:/نااهاثمامافرمنلا تاعا رامأو امظنةعرابلا

 باتت اردتو لالتساة ع اربب تسافالاو ئشنملا ضرغىل_عةلاد فئصملاراكلا

 نبورعبحاصا!لوقب رثنلا ف لالهتسالا ةءارب ىلعمهداهشةسادنءاوفتك ادقنيمعيدبلا

 هحوك هو-والع تداوةرةبنا هريخ ةغملخلل تكي نما هناث نومأللا بتاك ةدعسض

 ىلا انيدلا دع :ئ-شلاتءأرو ماعئالانوطيىف مانالا اخ ىذل اهللد_جلا بكف تاسنالا

 آلا )رهف هنعاترضخا] رام للا ىدعاب,داهشتسالا+_:ءّيلادق هّسعيدب حرشف ٠

 بك دقو رهاظلاه_.عنب نيدلا ى < ىذاقلا ماةمواع نموهنيأ*راقالاو سوعثلا

 نمسو. خشب هنءلاطمن ءاناوج فاقرافاارقن_ريمالاىلا رهاظلاك للا ناطاسلانعأأ

 راهنلاةنآ انلعو لمللا هب ا انو-ةنتب ا راهنلاو لالا انلعجو هلوقبلّمتاونادوسأ ادالب :

 رئانل قفتاسيرغلا فافثالا اذ_هنظأامهتلاوارهل ةغالسبلا نمناريكححا هللا ةرمديم |
 لاثمهك سدا في رشا! لاشملا اذهو رهازبلالهتسالا اذهىف نومأمابناك لالءالو ||
 دير رعاك قعتاد ىلا هع ازرع ىلع ىثت ياسا !سلجلا ىلا ةيتاكملا هده ترد صدنمأ|

 دسعلل مالظ كب رامو ءوسد علك قفمسلالدعب تمكحو د_هلعرابج لك ىلعتنأو ْ

 ةارب ىرا مت سوقلا ةل اسر ىف ىف اهن- الا از رلادبعنبنيدلا اجي زيشسنلا ةسعارب وأ

 هنأق ةسترلاهذ_هولعف اهيواستو ةءاحلاهذ_هفرهاظاادبعنب نيدلا ى و ىؤاقلا :

 هلوّدب هل_تسلا دعب اولهتسساو بئاص مه. ةغال_لا ضرغباصأ و بئاحتلا اهيفىأ ||
 لكن مدان اوضرالا ىف ءلاكمان ا اركذهذمم كيلعوأتا اسلق ندرقلاىذن كرات :

 كلر ه4 وني رك رسما | أ عاطة ناني «(اهنمزو ايبسعستافاسئمأا
 اءاوطاو أاهروهظتاجامالا مظنلا بس

 رمعشل ازيسج ىلا باك ةبطخ ف ةنابن نب نردلا لاح يشل اةعاربامأو ملعب احلا ِ

 زي باكلا اذاهةيمدتلة ب 4 -وملا ةحصقلا ىب منوكت ةمد_ةمنمديالو صاخلا صاخامن اف |

 انت وهلا لسا هكا ىنعملا عرتت ناك هناالا لاذامو مومذم لوك ًامهناقريعشلا :

 رحل اريغهيفريغيالو هظفللي ىدقصلا نيدلا حال ص يشل هذخ أ يذ ن نساحمار ةماعلا هنا أن م|

 نويل عسل الد املامءم_باو وحلا ةرثك ىلار قي لي وطرب ىف «ماعامب رو 1

 ىلع بر لا ةوقب تبا لسا نيرلا حال ؤزيسنلامقو همن مهعج هناالا نيدلا

 حالم زيشلاهذخاف (انا تاق) هلوق ىلءدوك ذملا هناك بترو انمو هىنن لخدناو ”ىدلاولو |[
 تاقنيدلا لاج يذل ل اوق كلذ نذ(لاهونيدلا ١

 كلام شو اهد-ع « حاجتي ع-اومو ١

 ىك اركناقدسد « اذام نيعلا ىلتلاأق

 ١ لاهو نيدلا حالص يشل هذخاق
 ى ا«روديلالازغى اركشلا ىرامدنءىركلا حرم ىلعراغآ
 5 اركداص فيك هب رظنلولا * هدس-در و نع يعاب ىج>راتاقف

 تاقزيدلا لام زيشلا لام كلذ نمو

 سند اهلسل ةيكيمةروص هينذا كب رعسالا

 ص ١

 ةنامالاةو ُرهَقهَم ءااهلو

 سخرت بات

 خيشلاءاقبمتلا لاطا تام
 نعّتمالا نانا

 هضرأ ةعطاتقم هللا ىلع

 ١ ودان اهرام ةافا_مو

 هدال ب ىف هللا اورباكنال
 رع ىلاعتهتا اود 1 ارئالو

 هلل ضرالا نإ هداه
 هدامعن م

 بنما
 كر ىرآ امو
 ثودخأب ف ما نات

 يل 0 اك ١ ارهةناساوخ

 ندم هاف ارهم مهمال

 نه هللاو طس# اهاوح

 ممارو د تاىغلب و طب
 ام نأكن رف 7

 رع ام محاص

 رثكم اح رثافللاعلالو
 رداغااردغو رذثاحبا|

 هل دريك نبا نيس لاونأو

 نيريسفلا ىر داكمالهتنا

 ب انءهوجرتفاداو نإ

 فرحا تايرتلاودو ري

 نمفدقي بزاملا كل إ
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 اوقلتدق نمتاداس مهو ىلع « اوبصعتف مهلىحف تعنقت ا
 م,ءلصالا ف هللالوسرّنال *« ةكمع ءاحطبت لاع بسس منسم ص 1

 حدم هنافءافرلا ىرمسلا دمهق ىوبند__صق ع.دملاهازغنوكي نأ قلتال ىتلا لازغالا نمو ||

 لاق هناف مالا هيلعنيسحلاةيدني بولقلاح جو اسبو هلعهلتا لصوهّدو نيدمطافتلا اهب ا 0 0

 اًمِدلاهلتق ىفاوضةنامناو ٠ هدلاوران* اولقنا_ةالهم مولا اس:
 1 م ص ف مون

لع هللا ىلص ىبذ !احدمىلع ”هإة شم: دما اهذهو 3 أر "او ىل 5
 امهيلع ىلع نينيسملا ةيدنو هدم ل اواو هي

 مي *«توذب ىلا

 ةقساو ثزااءاعارمعشعشت « اميوطتسن ا انعىلامللا ىوطن انصَسا اءاع م ؛مءارب نوكتدا ىبنافمالسلا | , 'ا5 ناعص هب ثور ١ برعَد
 ةيقساو ثزاا"اعارعشعم» « اموطتسناانعملامللاىو ا دارطب عمسأ تنكو برد
 لئاقلا لوق,عبدملانماهدعبلةعاربلاهذهقحأ ام || ل: ا

 اا ا 1 0 للا هنا
 انيدبأ حارلل تقاح امناث « انمار حارلا سوم حج 0 .: | راما 0

 ا 5 تقرساسع اناماوقؤسهت تحف | فرصاو مل-تااكرارطاماخ

 سن درولا حق :ةوفتمقلا » اك حازملا اهاقلت ار ريدت
 ادم ديد مأ امم كسلا تاور « تءقدقو انمةسنأ ىرداتساف

 املست هةعتح ارامل انت اول *« ةفاص علا نامزاكلمدقو 0

 رهن اركذيوناسقل !فصوب بش هناف هدام ىلء بدأ ءاسا هبف لزغلا اذه هاهنا ارْءلوقأ : 3 0 0 هييلخ

 عيدملارد_ماجنا رد ُثةىبل اةعرابلا تاعاربا ىلا (ع -ر) ةهظعةئايمعدملا نيب وهئسو ١ ىراح ف ىقعم فرع أم

 ءارجةعمديءاكبف « ءارغصلا ىلعؤتلم ارك ذ 0 وق هد ىلا نيل ناهر يشل ةمار نم ةذنا ارامل وبا | سلاسل
 اذهالستو علاطملا هذ هرونلسو هيلعهللا لص اه>و دم دكربب | مناف قيعيدبةسعا را ١ 5 هرهظو 0

 لكءاررقملا طرمشلاب ءادّبالا نو لالهت الا ةعاربنيرا,يذ تعج ىناف عماجلا مالكلا ١ ى انآ ةيهست ماهر مم

 عاممالا اهازغطارقا,تةذشو هير ودلا باارقنس-!ىفىجيديلا اهعون ا ا اهمال  اهلزغطارقا.تةدشو ةير وتلا بااوقنسحأ ف ىيدبلا اهعون ةممستتزربا | اهرهم قسسنال 0
 نيدلا ىدة.ءيديو ةقرلا - اضم ن نءاميون:جفاكمد عواري ودعف طاقلالا ةلوشح ا 0 نا ةةيلشو

 همزتلاولو لزغل !ن 0 ومىجيدلاعونلا ةسعتلا مفمزتلب لهنأريغركملا الاهازَع جاع مث اهرهددلت
 انو لابلا نمت كلذ مزغلااىلهناف ىلموملانيدلازعزيشلا ماو ةقرلا كلةهيلعتفادعت 1 عر ل
 هنو ىفىل_دوملا < اماهب تمدهىتلا ةسعيديلا ىهو ىلوةب ةيطلن اف كلذىلات هرشادقو| | اف نعل
 ميدقتاهتسممو لاقعا لوا كلذ نموهو عونلا ممتن ادمقم”نصلا تيراجو لاما نت ريجلاري-س فطقااو

 | ةرارغاا ضرعوةراثا 'لوط
 ١ نتاونعورطلااد_هدالاالذ

 1 ُم هدم هتننك قجالا

 تاودلاخونأ اودماح وأ الهذ

 ىتءارب تار اث انسح أن مو لاتتءميدقتلا اذهىف ىلصوملاو ىلا نم عمسال هنا امااعركي أ | ل
 هع ارب مه ادمىف ىف نانمهل ىلاطخو م تب ىو دمر دفاعا رهشن ىلا

 هلوقب عبصالا ىلأنياهدا ارأاهسحاذهو هيمايقلا نمدبالئشب مهتدعو ىن اكو عمدلا لهتسست
 تاعاربلا نمانههندووأ ام ىسهتن هل. مكتدي 1 كل ىف لالالا ةعارب

 هعرابل ١



 ىهو اهعثحاو تاعاربلا نس نم بابل اذه ىف ىلملا
 ْ لسىذببرعىلءمالساا ارقاو « م0: ل تاما

 | هددعع نءىلع لكشرالو ل- ىذديبرع ىلءمالسلاو للعلا ةريج نعلاو لاو علسرك ديبش دقن

 اجلا ىلا ضمنا ثا هل ْ نس نمبايلا اذهىفاضي أةدربلا اعلطمو ىوبن عدا تردص ةعاربل اهدنا قوذىندأ

 دقو هلا ريوصال ىلاعلا | وهو اضيأ تاعاربلا

 امىلعباكلا اذهتي 1 مدي هل ةم نم ىرتج أعم د تد هه ملسىذي ناري رك دن مأ

 هده تناكاذاو هب ىئلماع ||| ىل- اود ويئةد.هقلانا ىلا تاراثالا فطلا نمملسىذي,ناربجرك ذندنعهمدب هعمد حزف

 ىلعرابتلاب عر لاح |[ هدهد لاق ام

 00 ءاملا ْ مضا نمءالظلا ىف قربل ا ضءوأو * ةمطاكءاقلت نمر رلا تيهأ

 > + حج - املع ءاعساا ||| ةلولساهنمبيدالا عتب ةبوينلا ةيئارلا هتديصق ةعارب و نابت نيدلا لاجؤسشلا ةمشحو
 فرظنلابمنأ اذاو ةماعلا | ىو بدالا

 0 وطىتلاةعقرلا | رهسةئاضةااءفربةعإو « رطختت ةمدنالول باتا امص

 هدعب هلو مشد اامو
 ىخاقلاب ا او>- قو املع أ

 0 ظواهر ىف 0 ركذيئ ثلا, لاو جدلا لال «. ارينا ةيكحلاملا نيبحرك ذو

 6 دديغلا هلو هر آم قدص ا ردن اعمدأ ىسأ تنك ناو * املا لئاساضلا فا" اهلنا ىنس

- 
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 ١ 5 يلجلا | ىرجمد_لحو قرايلا اذهبي دعاماقف'ان1اناماةموسوملاةيودنلا ند. قامأو

 ناىلاعلا هنازءاط اعتاع : 00 لووطل اذهرجزو باودلا | ةدوهعل الزان ارك ذيب م_كلاوىرابتلا نعاوازغتفحرخالىنال قياوسلا هذه

 لافتا عاش : 5 6
 (كغماا فأن أش ىف. 1 مىهرو ماعلا باطدقزاويعف + اوعر مايد 5 1 زمزو مانا تاطدقواونغف +« اويرتاملقاشعلا ,ستدش

 .ه علنسلقو
 0 ١

 هقلافءذأ ا مهم غلص تدنااهد-خ ىلع هىوتلاوريضخان عملا ىداوب ترجو
 1 0 2 ا مقلي ىوهلا ءاح ىلا كازا مكحروفث رشأرا.خ أ ىوراماو :

 السل وأدةز ار 3 اهتمو هن وبنلا ما دمالار د دنوكي نآهةءلأامو

 نمرمهقامو الر 10 اوه>هبفىذلا ىلقهيعاو ٠ هباجعستملا ىداولابرعايق
 مادافامو الكو تازت | 2 :- ال ا مادآ م زج ىلعأو مز<«باةلاوؤولا لوذ هه 9 اهودّغو مع مصنانامق عفر
 اوهتو ائلالغ اًدعمادم » ارريصراف انشا انوناما نءانو

 اولسواول_هفانتمدةوامارغ « انتوا مال_ لا تامحت عم
 مهمهتاقتاداساا نمم*نمو» موبابق نيأ ىلا فى نولودي

 مرضننيح مهران ىلقو ىهمدب * بنطمءابخ فرطمهل بي رع
 اهممىلوقةب ومنة د_صةردص لزغتلا اذ: نا ىلا تاراثالا فطل أ نو

 عئآدسقلاو ع زااو ىوالا شسو » اقنلاودنرلاو نايلاركذيىروأ
 تاقف صال ن_سح ىلإ تاصو نا ىلا ىناعملا هذه "له أ لومسا لالوتسالا ةءاربفل زالو

 ا ناكمتدت |

 لاملاهفنك قمرعإال



 موتر كعهلاأ ىكت
 دصتملا لأول. ١

 رسوم معدل ناكو يوب ع

 بك ىلعادلو قزرفه| يت 3

0 5-0 

 :١ فىدعي ىضما مف نإ

 هنو ليلا ىلصيو ازرع 7

 خجحزرف اطيرو عئاصمذ يو

 هلل 0 دق
 7 ةريضملا ٠ نه

 3 هير مضوريخ لكن م
 6 كيال الار 8
 ف ىلهرالو هعجالواعم 5

 ىطعب الو ةدعكر درهاظلا

 لفط قزرالو همحار يت

 رادقالاوءاذقالا نماوقص 5 اهديرتتناو ردك ىلع تامح

 راهريهش ىلع ءاجرلا نت + امناف لصسملا توحراذاوآ]

 ىراس لاب امسبتنءرملاو « ةلظقي ةمئملاو مون سعلاف
 ىناعملا نموهو هداوىلاريشياهنمو تاعاربلا هذه نم نسح ات ار مال لهتسا اد أنا لعاامو
 ١ ةيرغتسملا

 ىراووهراوح ئيناتش * هيررواءو ادعا ترواح

 ةئطل لشفالا كلا ا ناطل ا اةثنمتىف ىلا هتهقنا جب .راننامن نب نيدلالاج يشل ةدمصقامأ ا
 ىضيق نيب ا مف عجب هنأف رهدلا بتاع نما مافدا رثهلنا قسديؤملاك لا اهدلاودأف وهني زعتوةاج

 امءاربو تدب لك ىف ءانرلاو حدم ا

 اهسن ىىد نوؤزؤ خماس ءاق * امذ_ةلاءاؤعلا كا ذا2ءانه

 امهنم 'قيسلاوذزاتعال ناهبث « عماد_هروغثفمائءاروغث
 ىمهدق سءشلا ىضىف ثغلب اوكا 5 مضاو رمشنلاو عم مدلاىرادرب

 يشلا(هبلاب ةكو) هكا اردانعنيب ودنا نموهفانهز هبدالا لال مهلئاو املا ناس
 ظملغبا معارب فح سدو نقلا ٌىعاةسقاعمزاعأ ايف نءةةدمس-ةىدفصلانيدلاحالص

 لاقو حرمت لا دصقلا اهتممهفي ةفمطاةراثا.ةعاربلا فتآرم او بتعلا

 لعنه ىل- بتاةطدرخخدوملك < ىءوسي ستعْ ل :ممو ملك ىفأ

 اهاالهتساةعارب و ةروك ذم ازادعالا اهيف نعش ةديصقنيدأ الاعب ذحشلا هيام

 للدتلا اذه ضءبالهمرطاخأ « اماعتا قام ىتالو تمطذ

 اذه»ىفو اهنمهدا صامبدالا قاذح ىلءىناللادتلا اذهض عب الهءمطافاهلوقب ةراشالاو

 ةراثالا كال: فهدصفا م وضو ادي لاغانرسامو ةيافكردلا

 لطءعالو هدصن ىهاذا »* شس>اقب سدل طفالا تع كنودف

 ىسلدنالارباج نب د جهلنا د_معىبآ ن يدلا سمم زيسشأ ا ةءعبدب ىلع تةقو ىناوهو (ث انهو)
 ىشو لبو هملع هللا ىلص؟ ىلا حدعامّمعارب ف حّرصدقهندجوف نايمعلا ةدعيدب ةريهشلا

 ملكلا سم طرششناو حدلللاهلرثناو # مثال ادد معو لزم ةمسط»

 حدملارثنو عب أ هدصقو مظانلا ٌصرغب رعسشت ةراشا ابق سدل ةعاربل هذ هذ
 ةعارب نءاهلديال ةميدلان ا تاقلالمساةعارب اما لئاف لاق ناف ملكلا| ببط م

 نسم قيل جدلا عب رصت ىلع اينممةدمص#لا عاطمناك اذاف ماه نس-و صاخم ن-بحو

 جيشلا نآريغةعاسجلا و يرطىلا ةء#سألاب لفاسةدمصقلا هذه متو عضومالو ل< صلختاا

 ناوهو (ةدناق اندو)ا دب ةماحر شا ورش ”ىسل دنال ار هجانأ نيدلا ب اهمش ةمالعلا مامالا

 لءاضتب وبدأت و هبق مشت نأ م طظانلا ىلءني_عّيئوبنلا عيدا هيرد_ددىذلالزغلا

 حرطي و رجاحفاك او علءلوربوغلاو بر ذعلاو قرقلا عفسو ةمارو عل رك ذياررطم بشن و
 ةرض>ود_1ئاةرجوفاسلاضاسو رصخلاةقرو فدرلاةثىفلْوغَتل اودرملا يسارك ذ

 نيدلا نه ْجشلا ةعارب و بدالا لهأ نمقورطلا اذهّءال دف نءلقو كلذهيشااموراذعاا
1 

 للا



 لبشيوباسملاب أب هللاو * ىجدق امك ملا نامزلا بان
 لبق:ىلا كرسدق ةءاسان « ىطمدقكنامز نم ضامناكنا
 لوالاءانجدتامف لاضرا « ىذلاىناثلا عفسف كادباذه

 لزعتال ةيالو كاضت راامل 5 هداسع نأ لالو دق هللاو

 لذءاذ نفى سلال ىذقو * هرصسهلالا ل دمفناذاو

 اهنمو
 لمع ريص ”ىاف نايعلا نيم 5 امك ار اكل مناطو أ نءتنعظو

 لسرتوريفزلا علت" حيرلاو هعواضك يلع تةف>خدقرحلاو

 لفرتو بام_كلادربف لات « تدتةغادقت اشنا1ىراوملاّكلو

 لمست اذامو ىثالا معينم « هب تلح نمو اهلمحي ءارخ
 ل لهم ضراع ةنلا نكس اناحرامملاررغممهص

 لع دعا هيدامحلا ىبرب * لام 2 ذرصتم لك نسم

 لس ل يصل ىفتاذإو * ةياسغل دا اذا حامل الحر

 لح ١فرطو ةقشع نذا ه» هقوفو م-اظلا تفتلااكد_ج

 اهنمو
 لقيصلا مود هندأكت ى د عسل هنافص نسدقا رادو و

 لجرالا اهتقئوافة اصلا نست # نكن نان يه 2

 معتصا اودّرمه-:مح رصلاف
 لكي ةجالابفنورعلاهرم * هظاحلا تكشنا قرزا لكبو
 لهو ءامدلا نو لعتامم # هوت ةاطع ًادز أتم

 ل ةمهسلع ىنحالو كديصر هسفرطت عسل ١ نا هل امم

 لشق هب سس ثمهنابثو «٠ هتامثو ىذلا كفةةومدهلن

 لكشنت مراوصااوطقئترمسلاو « ةفيصص لاجملاو طخ ل_لناو
 لمعت فهما !لسالا لماوعو هاهنوةب فورس ترسكدق ضددلاو

 لد وعم هم طش ثااودرومه#_:م

 ادعصالعلا نذأ ىندحلا ب كوكو *» ادعواملامقالازغا دف ىرمش

 ىماهتلالوق ءاثرلا دب ربيظانلا نأ قوذلا نير قب رعشيامو

 رارقرادبا_ْندلا هذهام « ىراجدب ربلا ىف ةبنا امكح

 اهدقعةطساوو اهددو يسن ىهو هدلو اهب ضرب ةدمسقتل ا هذهو

 ام
 رانةوذسءاملا ف بلطتم 5 اهعامط_دضمادالا ثفلكمو

 دؤاو نوءزوالاواكن او

 تان وذ ”ارل 1ك ترظن

 بهني و بولي بيلا
 بهذيو بدأ بابسسا او
 بهشالا از هج رسآامو

 ةتانهلالأساو ريساالا
 نوكمنأ ود .رأان او ريسخ

 2م د1 هعمل اىيسنأم

 مدل نم هولع هللا مادأ

 احا مو ةءياطص ناو دععلاو

 ىَم الف اداّدّرعا ناك ن اف

 امأف لمسلا بل اسو ليولا

 هتاوذ هعهاّووحارسللا
 هناضتقاىل الماعحب وحأام
 فائز ىف ثيد_حلا امنا

 اماف بنك لاو بالطب

 اعرفوالصأ ناويدلا وقح

 انقان” ىلع لامعلا ىدبالؤ

 ارامي دم_هردلل تمرغالا
 مهفءاكرشلاام اوان وذحما
0 

 لبلحلا جيسشنلا عمس

 0 لاو سيما ا ىلعلالا اهمراك او دئارفاهءمجو يلد : وط ىهو

 ةئنهتا منا اهتاراش أع ل ”م-هفيىتلا تاعاربلان مو داليلاهذهىف بي رغملاعن هلا

 ىلاعت هللا هميرنزاملاا نب ركب ىفأ

 هباق رطاامو#نيسئمؤملا

 افرشمتناهداز ىلاعلا ساحملا

 لح انئريس ف ثاكمنا



 نووي
 ولعت ددو*تدم ةياغلا

 هبافكلا كو هتتاو

 *(باتعهملا هواوي

1 4 
 | ولا 10

 5 ندرك ثلا

 َن ا 0 . 5 و

 ميم سدط ةقزر امشالو
 بن .٠ هد "

 27275 نوعبرال اءامازإ
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 2: هدعب تلقام ىل-أامو

 قمدعت مدان دقاعاكف »* اهثيد- عج رب رط نهتامد

 عسقو نمل اال ىص#ا مالا ىو دلارشملا ناوإ مو ىيدبلا قدرطلا اذه ىلعاوعمسو

 ةءااعلا هباوبأ ىلا ةسورحل اةاجس نم ةندصق شم ديءاشنالا ناو: دةباعت ىلا ةسورلا صج

 اهيفىدئا ه5 ضعي ىف ىلوق نم مهي اذهو كلذ نع مزعل ارتشي ة اس بحو
 طهرلاو كلما, ضرااملاهريغففو « !مثامث,ىلرقفاقانعذاب

 رعشن:دمصةبهملا تكف انسب ةريثادعاشنالا سوك تناكن أ دهب ةيلاعلا هتلئسا عطق هئكلو

 ىذاقانالومقيرطو ىليدئار اهم ةقيرط ىلع اهنانفأىف درغتلزغلا لبالب و ىنرطا بتعب
 - اهلالهتساةعاربو هنأ ثىلاعتهللا ءظعنيدااردصئاضقلا

 انولكمناولميلعام «. .نولك هرم فايسابنم
 ةف.طللتاراشال اهذهربغ نع ةدمصقل ا هذهو ىف برعاملو

 ابنمو
 انيساعت هانا مولهشنلا خف مهلسو باب اوتاغ
 انوعطقولو مهنع لحنمل « مهاوهشدعوانر جه اواصو
 انوصاك انقردعب مهتم * ادسع انرصف انقر اوكلم

 تلف صلخلا ىلا ىناعملاهذهثومعلزاغالزالو
 انوئسمانداعيفادغدق « مك اسم .سوانضرف مكيح
 انممأ!ماءادغنماولئساف 5 مافو دوهع ند اثااو

 ىثو بيطخلا نينيدإ|ناساةمالعلا ةءاربءادعالا ىلعرصنل او ةئنهتلابرهثيامتو

 ليال هماكحأ نءق واو 0 لفل طاءالاووملمي قا

 ةدسص5 سادنالا:هقحابلاط لصفنااىل الس: دجان اوهقاءدعسأن اطل سال تملت لام هنا
 هيديزيب اهتدشنا تمدقامل فلا لق ةديرىلا اهب توج رواهاالهمتسالاةداطم هللا عنص ناك

 اهنم بيرقلا فلا ىف بيرغلا تفاااوةيمسو ىرذئءافو حفل ادعب
 لدي ال لجو زسع هقلاث ه تاددوةلا-تااحتسما اذاف

 لكومببرقلا جرفلانربصلاو * هيدوعومرسعلا دعيرسسيلاو
 اولكو و اوددق دهاش لافكو رفاطل_موداعد»ةسملاو

 أهئمو
 لمحت ىرولا نباهملع + ةنه- كنم دجحلاو دا

 لص ءاضقلا ماكس ابدع » عزانمنودوهف كدوعساما
 ل فقلا ل: اهيرسغي * ىتااميشلاورغلاءاصسلا كلو
 لثملاباضهلا عورلا نمتةهو هه اءرلا ىلع تازئاذارامولا كلو

 اهئمو
 لهكتامءاشالا صق“ثدق « هناقتعطةساامكلاك ذوع



 لك

 جيلا لهأو

 ةعاربهدمصق قف هدصقو مظانلا ضرغب رة ىلا لالعتسالا تاع ارب نم عقواممو * هتيوردنع

 لاف ث مح ىئملاةراعنيدلا مت همقفلا ةدمصق

 براقالاب عمت لاذادعا و «* برافخ نامزلاك اا بولاذا

 ةقبنااهتمم-هشيو ةعاربل اهذهىقوذلا لهآ ىلع خال ىوكشلاو بتعلاتاراشاف

 ءادا ىعلال سال اةعارب لاف عسبصالا نأ نينيدلا ك زناف كلذ نع برعتةدمسصقلا

 بدوملا اودي اهناهل اثم ريس و اهمشحتو اهمكح ىف:دمدةل ا ءذهو لممك: دي رب امىععملكتملا
 الف اةرازو لبقةدنك ١ ةيحصررا نبلماكلا نيب وهن ناكل املا اذه ىلعاهمظنا

 اعاد نم ءىتااةدمسقلاهذههملا بتكسف هماءلاكتس ار زو
 براقعااموع«نءىافالاتومت * امير ةاريغصادبكر ةةدئالو

 هو

 فحاورغف قافنالا نم هءلع « زرت-اقرع لاملاسأر ناك اذا

 بئاجلابهثيجانياءّر كتم, هب كرعم مصااو لاللا فال انيرف
 مو اهم

 بحاصلك نمقلهلا اذهاّت لأ ٠ ىنئالياسسشلا ردغىنءارامو
 امثمو

 بهاوةحارلسقتنء ووصف « ىف هند_م رذلا اذه ناكاذا

 تداول م ل لاك مكيدل * بد" امى مسهلاح الاحر تأر

 بلاعثلا قيسدالا ىنأتو"ىلع « م العمكحتءدقامل ترخأت
 بطاخ مك انهيف مكلا تودغ م ىلا يطاودف اوك ن1

 بحاول از مغباهيف ىرول !ثد دح * ساحموؤمكح نول: اىلال

 نملدنمو هلو ماا شو هنادقلس نان لا الزاهد ار ادعت تاعاربل افطلا نمو

 لاقف بيسنلاو لزغتلا ضرعمىفهزرباو رذعفطااكلذ

 ىناولالةندقا هه الص:توةئا-اهاوهواما :
 هدعل لاق أم ىل-١امو

 دلالة ءاشولو تباترافرتكو 5 هددزو ات نكس هل هج ىعس

 كال منيدلاردص ةاضّقلا ىذاق انال اوموان دمس-ىلا هبْثدتك ام هع ارب ن < ر امهم ىف ذرك ذاو

 كالاملاو هب رضا ارابدلاب نيزعلا مكحلا فرظانلا قلنا دك الان /ىلءن-حا ىف نيبدأملا
 ةسو رجلا قٌثمدب ةيلاعلا هياونأىلا ةسورملا: اج. نم هدو وبدوجولا هللا ل ة.مالسالا

 ركفلا يح ضراعل ةيلاعلا هباوبأ نءترخأتدقىقاعلاطمتناكو ةضغةبس._ثاانيحابرو

 الكتان كلا

 بسنلا لاف لارت ةدمصقب باو !ترد هفرثنو مظن ىلع, ةشمالا سر ىهو نفلا اذه نع

 اهلوأ لالهساةعارباواكو رامهمقي رط ىلع

 قءشلا ىلقاتقردق ةرتادو « فقوشتل اوطدع»نكل اوّناصو

 || مهتاوصأن وعفريسانلا نالالالهلالهلىمبسو ةسلتلابمهتاوصأ اوعفئاذا

 اهضو» درو نمقرطاهلهأب
 تاق 0 34

 هضم : د سال 1

 هيانعنع هةذسدوع دع

 ىلا هيصتا باكي اهدكؤي
 صاع ىلأ ص ل ١مل

 دارملا عفت كاع توح-ر

 0 الفالاو

 ْن سايعلاب باطقعا نبا

 سانل ا ا

 دَمَو بدخلا 0

 ةعاملا ى .

 00 ةئسل ل
 اممباكتزعتو ةنلالعا

 اناكعورلا فها سبل 0

 قايةمثع *« هحال_س
 يشللو مالو عءايتامثداملا |

 ههمنلا ىلو دالا للا

 هدمعف» رشنىفانال رع

 ىلع هش ريصتو هتفمداخو

 هامان ارالاغمر مودع
 ىلا هث هنا

 « (باكردص هم ملا هلو«

 ميشلاءاقب هنا لاط !ىباك
 اهو



 ٌكرادتنافهأ هار ىلاهر م ىل از

 ثاحو قوقمطلا تور بادو

اوناالانهو اهناطق
: 3 

 ىدالاو اهفال_تءا و

 هاوفالاو اهفارتح او

 ةلام_علاو اهفال-تء او

 ة-ماعالاو اهفاستع او

كمالاو اهفاقألاو
 ةر

 ْن اوعالاو اهفاصّتناو

عأ ىقلاهذه اهفارساو
 اهل

 دارسحلا ( هفاخأ ىلا

 لم-ةلاو اهفاةح و

 سعءلاو اهنالئاو
 رك

 3 رااو م

 ت'الما اذان اهنا'او

 شاطعااف اهف اوحأ

 ناطسلاو اهفارتغاو

لاو اهو افنعشاو
 هاقُ

 ةفوصلاو اهئاشتراو

 ةفطقلاو اهفازكن او

 سمشلاو اهفاطنتساو

 بيرتاعسلنأ اهفارشاو
 بقنا هتلادبأو مه اف امد

 1 اال احلا

انال رض طا الززإ ةعخرلا
 ةمح

 دحوبالو قرع نير هش دعب

 ا ٠

 هرسهّللا س دق راف نب رعنيدلا فرش بشل! علطمىرطتلإ دقزلا اده هركست نمو لدم

 وهو وهو ةفرطب ايلا اذهىف هناف

 حرحالو متاالبل سلا انآ جمملاو قا دجالا كرتعس نيام
 بيدالا ىملدنالا دمعسنب ىلع نيدلار ونْزحسشلا نا فت ادةذلا اذ_هديؤت ةف.طل ة تكد انهو

 هود حلت نعل اررعتملا

 قمحرلاو دمشلان هىاالم * روغتىلاقوشلوطاو

 ّىقرلا ىرعش نمبذ هذ « هارتىذلا تذخ اهنع

 ةسمار غلام كار لل ريهز نيدلا ارب بحاصلاب عقجا داليلا هذه ىلا دوال

 امك نعل اطل عك او ىرقعا لاو ىرحاحلا ناويد عااط هل لاف اهكوا_سىلاداشرالاهأسو

 هن عمج !مئامهمااع ظفح نا ىلا نين اوردلا ةعلاط»ن رثك ١وةدم«_:ع ناغقكاذ دعب ىنعحارو

 ةرمضاسحما نوْضْعف ريهز نيدا !ءاهب ب حاصل !هد نا تايما ارغا ١ ىفارك اذتو كلذدع

 لاقو الماقر 5 فاق علطملا اًذهىل ل مكي نأ ىوهتش ا لاقو ه عرجالا ىداو نانا
 لوقت نأ ى ار غلا قيرطلاىل!برقالان كل 0

 نيالا تح اا لس يشلاانو * ىمدرط نمتاملد

 ناك عمدب كب ا نأ ”ىلعو 9 نالتزالا لأ ىقو شت نأَت "ال

 ار سده الاهات عتاب نيدلارسا علطمانه نست عونلا اذ_هىلعءار الاو
 وهو الملا رن نحو لب بطل اهسفذ<سشتلاو

 ىمدأ نماهد هوَةءتهطظئاررد ٠ ىّد :ومدمجنيملام .ونتدلق

 همف هتعجمبو هنسح عم ىطاريقلا نيدلا ناهرب خشلا عاطمت ا دديالا نس-ىلا ة.سناابو

 وهو صقن
 اهتامنس-فلضخلا هسا او 5 اهتامنو اهدخ ةضورب امسق

 مع اشمو هبالاةدئاغلا”جنالو ةفلط لع تر كل ازال ! ن_ةعامالو مسقلا باو< تيل هناف

 سحأنانآدقو ءادتبالان_..حىف هدءبامباةاعتم علطا ا نوكيالث ا اوررق ع.دد بلا
 مكحي همف لاعىواديو اساشيابااطل ادا دزيلالالطا لو لاطدق ح ركل انقل نانع
 هنتدرو ام هدا نيرخأآ لا مظت نم ض غلا تابنلا ىلع بدالا سايد ىف غي د نيم هيما

 ىلع ةدابزاهيفو رثفلاو مظنلا ف لالوتسالا ةعارب همتورخأتملاعرفدقو ءادّدبالان--ىف

 تينبام ىلعال ادةديسصقلا عاطمنوكي ن !لالعسالا ةعارب ف اوطرشمهناف ءاددب الا ندسح
 فوذلا ىفاهتوال- بذعت ةفيطاةرامثابلاب 6 نممظانلا صرغب ارعشم هلع

 كلدكو وعشوأ حدمو | هنت رالتصتمو اردعو 1تنعن مهد صق ىلعا ممل د _بيو يللا

 اذهناسرف را ل ل علام اسال نا تا مظانلا عج ا ذافرثنلا ىف

 ىمساموءاددبالا نسح ىف هلو قيام لول ىفد ممله لالتسال ا ةعارب هلل دع مناد ناددملا

 هيهنوم عفرءادهباد_ذعدمالك ن هدّضر ةمهفي ملكنملا نالالا لالهتاةعارب ع ونلا اذه

 ةدالولاد_ء هنوص عفرا ذا راص دول ولا لتس لاقي لالهتسالا اوه ةغللا فت وصلا عفرو

 لهاو
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 ميسنلا هضراعو

 نيدلا لام مشلا

 هللا لراحأ طا ماهس #2 هانمعكةلزاغاذا هل

 ىلوقباما!اذهةفحوتفل ا اهيذ ىللصح ىتلا ىلاطم نمو

 ىااوطدع:ىللقىنريشنف « علاطملازعأىفارو ديّجعلط
 لوقو

 ركش ك5 ىدحوفيرعتلالو « ردح هم لامك اا ءارغا

 0 لوقو

 عبطتتلاى وس باق تدافأ أم *« ىومدرو« اف! ضورعف

 لوقو

 اورعش مهملانممحىفترعش » اورثندقل صولا مظنل موقدت
 ىلوقو

 درع ىئتملسف ىلت اها ا« ىدد متدنع طعللا فسد رح

 ىلوقو

 ىرذعا!ىوهلاو «5حررلا لاذهاذا * رسااوةيععاقلا ةسنىاوه

 قولي رخأتملاعم © ل[ تلامو دددلا ةرثكب نيم دةنملا ىلءهساق ملأت دقتنع ىفاكو

 لوقو دقءلا اًذِهَد ةرشا مهى ةس .دالاطورمشلا

3 ٠. 
 هكيهدياح

 افطعول بنعلا مسلي هسمأ أن 5 افمههيصنعاقثلا نصغلامدق

 لاج خشلام طأنمأ. .ثضراعأنا١ اوءهر شم ديميدافخا نمةعاجب تا ناعتسملا هقتارو لوقف

 اهعلطم يل ةمذ اكسل |هن د .هقاهتمدئاصقسجخ ىلاو مريع هنا نبني دإا

 كلام ةْباا,ب لا ىف فاش نذ * كلاصو نودمانالا تمرصت

 اك ة' ايملالارطشل نيبو علطملا نم هاما ارطشلا نيبتدجو اهتضراعم ىلا تءهتن الف

 قفتادقو « ىناثا !ىفسءلاملوالا هرطش فنا ىلعمالكلا نم سيقلا ئرم | علطمىف مدة

 نيدلا كز لوق مدة: دقو هءادنبالا نس> ىف صةننيعسقلا بسانت م دعنا ىلع عب دديلاءالع

 علطمناكن ا او نيوسقلا يسانما س دقلا صحا علطمن لذ أةغانلا علطمن ا عسالاى أنبا

 هلم نيل لاج يشل لاقولو مت قاعمك !سّشلا رسما

 كلامةسباان بحلا ىف ىعئأشنأ *« كالاطملوطن ى رع تهد

 نيدلا لاجب شا هب تضراعىذلا جاطمو نيودقلا بسانتن يب عجل
 كلامة ْيااسملا"ىبىوادف 5 كلاصو ماطفوك-ثدىوهلا : 1

 دئاصقلا "هل نم ىه ىلا ةيعتب ا هن دم_.ىق ىف ىلل- انيدلا نص نيسشلا علطم نمل نكسصو

 نيدرام بحاصروصاملاكامملا اهبحدتما ىتااتايقترالا
 انمتقي اامرظنماتءاح

 ها سياةمءارغلا قيرطاا ف لوالارط_ثلاناف لوالارط_تلا سذج نم سل ىناثلارطسشا اف
 ت0

 حرالاءاجرالارئاسترطعف ه
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 ٍإ قدوجازو هردب عاطم ىلا قرتو اهنبعب ةذمسصقلا هذه ىف هنا نب نيدللا لام

 اهلك |

 0 واااو رو دداإو

 قح اك وملاو عولو قالعالا |
 هالو هم .ءلعو هؤالو هل دمعي ا

 هبباعوهلو هناسنتا اءيلاو
 هديزأالو هباستكاو همسك

 1 ايو ىلا
 ن*ءىاوخو لقأماعلو اوطق

 تقفاوو لّوخامةءانعلا
 ف لاس ا فمن ىل_ ءموقلا

 قاب لاقيه راقتاو جاما
 0 تيأرر لباقلاىلا
 تةسعأف ةإطم صانا

 و لاملا وهدم تن زن مناو

 1 0 ت0

 مهنمتذخأ اغعإ !ءاضمسالو

 ني-:لاو هراجلاو رانجلا
 هراثااو تطلاو او هرارغلاو

 رازالاو هراضغلاوزوكلاو

 هرافااو ةملاو هراغغلاو

 دوقعلا كلن ها كل

 كلذو اهاك اهات 0

 ل احلا شلاةياب 0

 «دينق مادا لا

 ل :

 ««انف ورك 1 نمل

 هللا نوعن 3 قاسلا . نمتراو
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 هدعيلاقام ىل- أ امو

 النا ىلعدامسأ! فلس » دقوفاوهنكلا ١

 نينعنب |علطمو بولت عما ذخ آت ةجا دءاسك ل كو نعل اذه ىفنينءنءاووهدراودقو |!

 ش هوقأ[
 ىركلابفوحتاسولمملعو * ىريسول ةيحالا ف.طىلعاذام ْ
 اذهتابنةنابننينيدلا لاج شل نا هلوقآ ىذا او روه ثم بابا اذهىفىليدلاراهملوقو |(
 اذهىفهلوةسعثلا عااطمنمجمجاىهىتاا هعلاطءنمو نايقعلا اذهةدالتو ناّتسسبلا ||
 نانلا
 ديقانعلاكتاهومادملا اذه « ديعجتغادصالافوركسقيرلاف |

 هلوقو

 الازغلاو ةلازغلا ىهبااخ « الالدهظحاول تتروادب
 هلوقو

 حارلا فاسان لب فرطا!جاسان * حادقا اوقا دان ىلةعتيلس

 هدعبلاقامفطل امو :

 حاصا!نيركسلاافك مالم لرتاف « هنوهقوىاسلا هلقمنمناركس ٍْ
 هلوقو

 لع نءناسالا قادة ىرع 5 ليداهسا !ل.عتب ىعناسإ

 هوقو

 ءادوسلا,نوذملا الع ه ءالك :هلةعونريماق
 هلوقو

 تانقدق هللا لاو بنذ”ىان د تافغامو تداحا بلا نعسفن

 وثح هللا كاك نكلاو وشمل اممءاد_ةبالا نسس>ىف اهبانتانمدوال طور مش #ةةدقو |

 هلوقو يزوللا |[
 ديك ومالى ارغلا ماك « ىدرهست كف تااطاراذعلا مال ْ

 ىفىب+ !نيددلا"ص عشا ترارو ىاابنلاركسلا اذ_هنءقاوذالا تمعفال ةلاطالاالوو |
 هلوقوهوتب اتبايلا ادهىاهءلطمةيفافةد.هقتامتنرالا ا

 قلن نيس ىلا ام نمان اس3 #2 قَرفَملا كد و لبق انسعدو ىنق ا

 نس ىفاههلطمو :ام< اهمطنة ثول ةدمصق ىلصوملا نيدل ازع شا هسفالهظفل نم ىندشناو |
 نسحءادتنالا

 ىغملاو بثايإلا عبرانرك ذاف 5 انغَةضور ىف حودلا ماج ام هعم

 هل سدل هناف ىادولا,ريه-ثلا ىدنكلا ارغاظملا نب ىلءنييدااءالع يلا علطم نءتوهسدةلو

 وهو ميسق نيهسقلا ١ بسانتىف

 هللاليروىرلوقا #3 هامحمادياماذاردي

 هضراعو
01 



 تامبطصاف ان قضت بضفلا تلامو : ارضع اهتانقأف ريبطلا عاش
 تعفن هلايذأ ىف رهزلا مانت هه كارو طّقااو

 هلوقلل كا! !دهىفهماظن نسعامو

 ىرسالا صخراامو ىلةةلارثك أاخ « ارمدلا ةدعصلاو ف .سلاك ىيةناوانر
 سةالق نب هللارمدت حوتفلا ىلأ ن ناوندن م هللا هجر هن است نإ ن َّس ردأا ل اج: زكا هراتخااهو

 هلوقب اد ملا اذهق نسحوهو

 ءادئارعىف عاساملاسلا » ءادمر ضغل اقيقشال لتمر

 اعيرمرانتمصمالا مهلاناك ١ « اعمداواريثز ئءالأاواق
 تءااطلاه هنا سقالق نبا رش نم ناني نيدللا لا بجزجشا ااهراتخا ى جلا تاءاغلا نموهو

 لمأ أس ىلع فو ب بدرغلا نفأأ تعلاطق سةالقن هللا ارمصتح ودفلا ىلأ عراملا:بيدالا ن اوبد

 السخو لوةءلار متت بحه تد_جوىنآ د بي رق شو هللا ن مرسصنتولمف هاظافلا

 ىفعترامو ةنابتنب ندا لاج خم الا را ىلقي سقالق نيا ادرك ذيداكك تا امسو

 ا ا

 ا اندغلا  ثهدىوهل أ ىئانالك انال «٠ ىغاذا ماهلاى دوى

 ملا !تارلاقن نايحابانيدلاريثاخيسشلا ناتابفولا تا وذ اك قونكلا حالصلا ركذ
 اهنم عطا قةدع وةدمصقتلاد لد هسا كل 2 اوةسورم اةامعامف .فوصر وك ذا

 مك اوارد نم تاو ةمسق قرطاف ىمكتساف كار

 هلكت كو هل ف اناح | ترجم ه 0 را تاهيدو

 هدنارظق ب ايلا اذهىف فيفءلا ني نيدلا س شومشلا علطماما و ةئاةكاونيناملادع وو

 لرتالاهرطش ف لاق فيرظلا باشلاب تعني ناكهنالركدتال

 ىنادااىفو « نوعلاراصتاهللازعا «

 «نوفملا ك تاهل ءداخو#

 هلهل د لافام فرظاامو

 نوصدللان سلا ةمعادددو 0 ارادتقا اهلروةفاابفءاضو

 اذه ىلع تصسن اهعيمذ ةاجخ ومش نيش ىراصنالازيزعلا درعزيسشلا تآ ادتبانسحأامو

 هةوقاهتملاوذملا
 "اما لاعفا ضعب ىمةسن | ىلع « ءارغا فرحاواك ىتارغفورح

 هلوقو

 ددما ىله*نمهاوأ « درشملا ىو نءهالبو

 هلوقو

 الهأ ءافغالل تنكول « الوسو ,كش.طبالها
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 ءامدةلاءدهسشةساك ىناعملا ف مهيد مشتسينو هدلوملا ىح نس امععفلاوبأ لاقو لوعلاىلا

 عاستاب تع ست !ىناعملا نال 5 ا 'اونأورك دىذلاةدمعلا فقسسشو نا لاع طاغاالاىف

 اوانةةورضاوملا اوريض> م مناف ضرال اراطق أ ىف مالءالابرعلاراشتلاو ادلا فسانلا
 نمو هوو ه.دشنلا لضف نم ءمهأو اوةعةهاديهيلعممادامنانعلاباو 0 ةرءو سالم او معاطملا ف

 هللا ةؤهئمرعثشاتن ًاوزتعملا نبا همدشت هشتال لهل لاقو همالاثالن !ىجورلا نيا نءىعانم

 لالها | :ذص 3 ؟هد شن أف إم نعزعا هل اوقنمامش ىف دشنا 1

 رينعنمةلوج هممت ادق 5 ةّصقنم قروزكه ملارظناف ا

 هدشناق ىفدز ىورل انساها لاذ 1

 هبااكميقسمشلاو « اه وير ذا ناك نا باول وما هناو
 هسملاغ ااقيا.م ف * بهذنهنهادم 1 الا (بتع )*« اهلا

 اناوءاملذنا نبا هنال هي نوعامفصيامنا كاذاو_بوالااسفتهقلا فاكيالءانثوغاو لاف || عت هاذ مهلا لشيتلاو
 اذهبتاعأو ةّرك اذ_هوعهاو ةّرماذ_هحدماهيقزرلا باطورعدا! ف فرص: لاءلوغشم ا يا خحشلا 10

 هجر غّتاصاا نبنيدلا سهم عشلا تيارو « قيشرنب ا مالك ىه ااروطاذهفطعتساو ةرات < :آ دحام

 عاونأن ع ”رعاوق هريصعل أب ااغبمقرلاءءاعسىذلا ةدربلا ح رشف دوشتسا دقىل اهتدقنا أم لوا وذو َى ا

 بسانتوءادتال انس ع نمهنفاك اما عحر« لجزلان ساكن نا مش مهلدروأ ىّت- عيدب ماا ا

 محالار 00 نيرخ تملا ءالكن م هباندعوامدارياو نيهسقلا | نيدارصانا ن سل

 اهلئاوأن امزلاريغب هماعمد دل ىذا ا 1-ةهلاودنلارت 107

 اهتلافوأ هعرشبمذتسافمق « ىدايءالا-ف مكن حابصلاراز ١ جيشا ءاقبهننا لاطا را

 بيدشتاابرطو بدسنلا ةقرنيبو سا با ندا عم عجبك * ءادّمالا ادهن س-ىلارظنا || «العماداود يلا لا

 لذاعلا بطانعملوقدلثمو ىندملا ةيارغو نيمسقلا بسانتو ا

 الئتاعراممسلوقلاب مرئال 3 الخ دا: عمن مكمن دس رخا ُز

 هدعبلافامقطا امو 1

 اليلاوناسالا قا ىذااوال * ىل دي د ىلا: ىلع فخ امو

 هلوقدلثمو

 0 3 ع -0بلقلاو كد عع# :

 هدعنلاقامفطلأامو 9

 علخا الوداؤفري-غب « قلئاهدنعامو لو :

 ىبمام ىتفانمث تاَقؤ 3 هملق ىج لأ اذه ماما

 وهوبايلا اذه ىلا هيهبقللا ةيلسلا قاوذالا نا مدنا نية مصق عاطماماو :

 تدزئام دعملا دعب ىهف م حرب #2 «تدفس مكين يع كم فسلا نك |ساب :

 اوعم ىدلاىرحأو ل تايم دعانا ةتامننبااهضراع فرطو ف اهلك ةدمدقا او ا

 اهقاط نعه_فاوققراوست دؤدتف ىدقصلا اهارامو درو ما هعمهلاءف صا قمر 5 عاش

 !منمو 5

 ةضررو



 اهلوأ تا اهتدمصقد#غ نسف سود كنأ دوو ىرتعأ !لوقعا دال |تاحقم سم نمو

 « هرحارص اقتل مل نملدولا كل *
 لاو لءغن !فافبامل | اذهىف ىلصوملا يهاربانب قحءاةصقامأو ىزناو ليولا كل ليلا

 ءاشذ ا ىف عرسشف نادل هرمصقءانب نم غرف دقو مصخعملا ىلع لحد هناالا لا ذامو اهعاعس دنع
 وهو ض.ة:فزط فلا اةناكحووهناكو ضءضخلا ىلا اهعلطعلزرتةدمسق

 اليا ىذلاامىرعش تملا 0 كا واليلا كلريعراداب

 ةهلفغلا ثان مفقتابذوعنفروغل !ىلعرصقلا مد_م.سهأو علطالا اذه محق نم مصتعملارب طق
 دانزلا وم دقهنك !وءافلخلل :مدانمو هنرمذ اك نس ناك رلااررسسو قعسا ةظقب عما ده

 لاق ثم ىلصوملا قص“ لوقدلوم هب دن اءا دب ان سدحأ نأ لمق هنا عم داوملاو.كدقو|'
 لد وطدهعموئلابىدهعنا »* لد «ىمع مان ن أ ىلا ىله

 مدعم بطاخ نا ىلا وسل !لومخ هءتدرطتسا فدك طقسا قذادا بيدالا !دهىلارظناف

 يطا فمك ساو أ ةعشح ىلارظت او ةملاملا لالطالا باط ةضغ هدد ثةنيحابررمصق ىف
 فرطلا ني_ىسقأ ١ يبسانت ىف هغوأب عمهراع_ثد ىل#ناةملاعلا اروصقلا دو باط نمدلا

 ميسا بطو توق أ ام لوط ىلع »*# موسر نسح دا درت نمد نأ

 داما صاق اموه.لع لخدهناف مدتعملا عموصسا ةصقسراةئكلملا دمع عمةمرلا ىذةصقو

 هلوقدشت اف هرعش نمئث

 0 ءركشءاملا ممم كتعلاام * ١

 نءكلاوسام هللا ة ذهن ضرعو همطاخ هنأمهوتف ادبأ عم دن ىهف سمر دل اد بعنيع: ناكو

 نيداوماو برهال“ ادحال !نس> ىفهتدر وأ ام ىهَ أاهح ارخاب رم أو هت ةف'هلءافلا نب ااياذه

 ىلاني رخأتماةمسن برعلااخأ ان ىئيذج نكلو هحبقو هب ىلعت هنو ءارعُشا لوغو
 اهم رغواوءيدب لد ال اةيعيدبل !هذهحرشفرهظأو اهساوا مدمس لل ا اذهىفتنن أنا

 قةعاذاو دمع لو ال اع رنمرخ" الا عب رامزا ةرهازرلا ىذا د1 ! هلله ىفهزغت نم لهم

 يدوم مدلك داو تدتلا اناوهو تلا ضاسو ديدملا ةدلب يما نام لعلاقا

 اذاكن ا كلذو ةم-سا١بدالا مولعدد |عيديلا نال صقنهفسدلني رخ املا م معربسغو

 نااماو ةغللا ٍلعوهو ظفالا لعضو ىذلا ىعملا ن عشت نأامايبرعلا مالكل فت درظأ

 مسهشي ىذا ىدملا نغثدن ن ااماو ىدرصتل !لءوهوهب رتعدامس ع ظفالا تاذ نعت

 نءثحت نااماوةس رعلا لءوهوملكلا رخاوأ فال تخا ب بكحراا مالكلا نم
 نعشحت: نااماو ىنامملا لءوهو ”ىوغللا عضو !بس لاخلا ىضَمةا مالكلا ةسقباطم

 نعت نااماوناسلا ل_-ءوهو ةساقعلا ةلالدلا بس ءامحو احاضدا مالكل ا ةل الد قرط

 املتث برعلا مالكب هياء دوش سبلوال اهيالثلا مولءلاف عيدبلالءوهو مالكلانيسةتدو>و

 برعأ |مالكب اهماعدهشتسي ةريخال اهياللا مولع اوم_وظافاا طمبض |ميقريم عمل نال ارو

 عروجرلاناكاذا مهريسغو برعا١نبب كلذ ف قرفالو ىلاهملاىلا ةعجار اهمال مهريغو

 ن-س>قو ةودقنانكإ
 هوسا هنارطت ةفاكلر ليدز
 ةلكعمسبال اطظف-قوادوو

 ( اهاقتعاف اهقلتعاالا
 3 اهلقنواهداعاء عروب

 2 و كلو دفا اكل

 وواصل

 2 لا 00

 لاسرلا نم هندجوامعإ
 2 هق اعفرطظنل عاقرلاو

 ديرئام ا

 صعب

 ةفرفو
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 قله: فيك ىوهل|بابسأ لعبل 03 قشعيو لودعلا ىوب_وأىذوب

 لاق ثيحىنأللا بيطااونأن حادتلو عسبصالاى أن بنيدلا ك زمالكى هنا

 ق "املا ف ةقاخ عمدلاّس ع ١» فاثملاةثحااهارا

 (ت لوقا هلوقدإمو
 عسشأ نينعاظلاىأرداملذ 5 وعدو عون, تعدو سنن هنا

 بانلا اذهى مات بأ ل اوقفطاأامو

 راطوالا تضةتوىوهلا فخ ٠ رادرادلاالو تن !تناال

 رولا ىلعان اوعأع زطان لعل « رمسأ ادقار دبا قريلارهاساب ا
 هلوقب نيهسقلا يسانت فزتعملانبابولقلا با دقو 1

 مالسااهءلعامصل | ىلوو * مانالا اش ن تالا ا

 لاف ثيح ةقئافلاتاراعتسالاب هءاطم ىدسق ”ىناهنبا سانام ىل-أامو

 ءانطأ اةلالغسمج قشناو 5 ءامدذلا نيعالحابصلا مسن

 سات ءاشام فطانو ى رمسأ ادع لدالاب قئرل | ىلارح_ُثد ىذاسل ارفع وأب رشا الافو ا

 ادولو امظعااهارتاموأ *« اديد-نةاخاغ نوباقفر

 اهنءو لاوذملا اذه ىلع اهعيج همس هنافهريغا وكما سل بي رغل ا اهقيرط ةدمصقلا هذهو

 ادسبلانهتامدباجولا سو « مسانمب الثا اًةمد|ننيلفب
 ادوقع نثريسإ هنم نوطظنو * اط1لاءاردنرثن نماكف

 "هلم ىضاقنب !لوقبا.لا اذه ن مقوذلا ىف بذعبامو

 هاك اوهودجولا فود ىحيو 2 فعملاىلقو ىمدىووااديزب

 نيعبو عامسالا عرش هَ ئنلوأ نافءادبألا نسى مظانلا ةظقي ىلع عيدبلا غعباشم هيندقو

 در طع اعل نزح انقر نيود مه اوننيطاخملا لاوحأ ف رظنل ا همظان ىلع

 ةدمعلاوهءادّالا ن_سحىف كلولملا باطخو اههسسائيامح دما تاقوال راو هركذ يحتمل

 نءهدشناف هسا ىف كلما دمعنب ماشه ىلع ل درعا ثلا مدل اننا كح دف بدالا نس> ىف :

 هولغن

 لوحالانيعقفالا فانك * لعفتالو تداك دفءارفص

 هنأفت كلا ا ديعهم ا أع مرير قفنال كاذكو < مأوهجرخاف لوح اكلم اد دبعن ماشهو

 اهلوأ ةيئاح ةد صب هحدمدقو هملع لشد 1:

 « حاصريغ كداؤنمأوععتأ 35

 ىنتملاب .طلا بأ ىلءاو ,اعاهنبعب ةهط ا هذه ن و 'هلعافلا ني اان كدا ةلبكللا دمع هللاقذ ١

 لاق ث يح ةدمصق علطمىف هو دما هياطخ ١

 انامأ نكي ناانانملا بسحو »ع امفاش توملا ىرتناءادكلب نك ١
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 مس

 عمال قائلا تاراشا 5 مائثلا ةداَقعلا ماهبال هديتااطالو عمفرناهللا خا

 ةد_كتاىئاعملاو طافلالا لثرثنو ىهعسملا نءبرء.)و عوالاة رسمتي نااغلا ف ىذراع دو

 امظنهدّعام

 لاودأ كلذ نودنكلو بيرق « اهرازمنا فخ تاناهرادام
 ِ مالا يداي زرار لح ىمسرو ه: هيلار املا ىرصانلا انالومهتاراغتساف

 ٍ ىل مءريف تيبل اد مشت ترمه مالقالا دةعىف شف 200 ةيرىذلا لالا ارصسلا ةِقرب "ىلإ ١ ىراجأو

 ٍ دونأو ادروم ئصأ نصلا!تد لوقو ساشا ىلع يعضءاثبلا !دهىفتودساا بارخو همدجي

 سا 5 ٍ قي ىلمكص# هقاطةرظاذملا ىلع تنين وبعجاراو ركثا اهدحام لك نبساف سابنقا

 ٍلذفااوأناكو كلاو 0 || لافعلا لول كلذ ن هوغز عوذل ا ةمعستب ادمقم ىصا ١ثد رادو. لابخلا نم هنو ىف ”ىلصوملا

 ذو || راثملا ناكو لاقمعدقتلا اذهىف ل_صوملاو ىلا نم عمساال هنااملاع رّكيىنأ دقت
 ا : لهوهيأرب د دن قاف دشرأو هلواسلا اذه لارام او ىاما ل

 هدحخاماع تمدهةرعيد,تءاخل هقاي_ستاراغل! ىلا ةركف ىلراصدقو هريسغىلا بانيو

 م.

 تاكو دهر ركيو أ ىدتقي

 «(لعلا ىف عمدلا لهت-3 ةعارب »+ م 5 درعا مكحد ماد اق ىلإ ه

 ةلا مسيل نأ ةكاوىناعملا"ءل_هأ ع واط نعةرابع علطلاةسءاربن ا ىلععيد_بااءاذعقفثاهنا لعا اا ا 7 1ك 5
 اههساب بد ءشنلا نوكر ناو ةقرلا عجاضمنع ظافاالا بو: ىفاتالن او اهلالهتساىف

 : عماههاطعو نزاسا مدخن مةمال_ءلاناها هل فكتم ةلووسلاقرطو عامل نع ادق ع

 ثيع ه_ىعسق يساشلا 3 مظانلاد_معنااو | َّط مو هدلععا :انعقاعت هل سا وشحلاب اننحا

 ا نس لالهسالاةعاربزتعملانباى ءعدقو قاثلا هرطسش ن ماسنجأ لوالا ه هرط5توكال

 رمشأ ادب مظاذ داالخأ 2 او عا املا نيت ىلع سنت ةمعستلا هذه ىو ءادّالا

 ةغرانا!لوقبادلا اذهىفدرو أ وءادّالا نس- نم
 بكاوكلا“ ىطب همساق أ لء هلو 35 بص انةعمأ انمهل بلك

 ا | ادهن. 03 راظتهنظأ ىناف راتخالازتعملا نبا ن_سحأ دل ىرمعل عسبصالا ىأنبنيدلا كز لاق

 لاق ثءح س قل !ىرهاءاد انيبوءادّالا

 لءرذ لوخدلانيبىوللا طقس * ل 00 نم ءئافق

 تياار دصنالا د -نيمدقلا تواف:مهناعمةرثكو همدقت ىلع سلا ى صاءادت اىأ ارق

 اذه ىلع كلذ نم هئثناثاار طشأ ! ف سد او ىناهللا 5 :راكو ك.!!ةلوهسو ظفالاةيو دع نيب عدس

 ص !علطم ناك ناو همهسا سدا تو هظافلا ةعالمةهسن هلضف أةغباذ || علطم ريد قمل

 تيءااردص عام ىلءراصتقالا الا سوغنلا ف سما صاءادّدب امظءامو ىف اهم ري ًاسقلا

 تيبلادقانلا لمأ:اذاو تدب رطشىف لزت او بدء ارك ذو ئيتساو كرز فةوةساوفقو هناف
 اا ناءىرتصل الواى تلو ا ذا عمبصال ا بأن با علاق و نيمسقلا تواف:هل |ر هاف هلاك

 هلوقوعو كردتالةباعىلاتاصوتانلا
 تت

 : ءان . نع برعأام ني دلازع حج 0 يشل ن نأرغ ليما! ءيعلا اذهل و هتسءد دي ىف مزعا ١ ام هنال هوب

 ْش ئثرتأبل طو

0 | 

 ةرمشعلا" ىفرةعاطلائ 3

 نا هل ها ثم

 تا 0ط

 ةوسأ اديدس ةضراعلا ديد
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 0000 1 وما

 ا 2 50 6 2

 م م ني 4 3 10 5 0 »>> مك )لا

2 64 + " 0 7 4 2 

 1 ا جم

0 2 5 0 0 

 د ل اج دن اج لج

 دي 8 80 ل 30 قا ل 0 90 85 802
 20 021 1 ايو ادا 802 دير د و ا / ” 7 4 7 م -

 تاهتساف عيفصلا ل.جانالواو هتع:مرانقلخ ءادّبا نسا ىدلا عفرلا عيدبلا هللدملا ْ

 نسحافلسو هءاعهللا لصا دانس بدأ عع سلاريصبااوعو هد.و ةعارببتاوصالا | :
 هسبيرغو «هيديانل مذوأو بدالا ءلول_سىلا اريخاذع هللاءازج اند_ثرأ تح «يداتأ 0
 |0052 كشر مانطا ن- حملا ةرهشل اكزغرم صاخلا هس انعدم د تالا شناقنلا
 نادهشتو ماظنلا !1_مينورعشدال موق نمهلئابذ وعأو منا ن-سحافهتاهفص عيدي ا لضفلا اراك جانا

 هلوسروهد_عاد# اندم تاو دحاولا هنابرعاشةدامث هل كي رشالدد_و هلناالا هلال ا 6 ثلا نيدو

 واو اهراسنو اهملتت
 جاي دوه_هيديعاوأو هرج ئاودوفيرشلات يلا اذ_همااظث مهنيذلا ءاكصاودلآ ىلعو || 0 اهلق اهدراوش

 لسوهيلعدتلا ىلصهحدمب ادن ىتلا ةيعيدبلاهذهف (دعبد) اريثك اهلستإل_بو هردص| | 01 اهكتتم نوكيا
 ىود_2ا ىوضاقلاىؤلوملا ىلا هلا فرشثال ارش ا انالوم ناكح ةدربلازرطلاونمىلعأ |

 ثلا ءاشنالا تاودنحاضص ىئاشلا ىهذلا ىز داما نيد_<© ىدمس ىرصانلا ا

 هيلع هلل! ىل_ك د_هاشم_ظعبارعالاو بارع الا ىلع «_:حاصفىل رعد نم ثوعدملا

 فدارم :
 2 ىلغهنىذااوه هدو>ولدودجولا هللا ل ةسورغلاةيمالسالا كَ امملات

 ىلءةسورملا قم دي فقو هناالا ٌكاذامو ةديزااهذ_هلوصخل لؤاسلا أهعرمض ل باو

 ىيدلا عوذا اةمسا اهيفمْزتل | ىلاسعت هللا هجر ىل_صوا !نيدا ازعل ةمعلدبةدسصق

 ىلاعتهلناهدم_هت ”ىل_ !نيدلا" ىص يشل ىلع لال ذي زيسةمأ لزغلا سحنماسىروو|#



 بردالا ملاعال برالا ةيامنو بدالا ةنازخ
 ىنويسنلا بررالا عذوللاو

 فورعملا ىلعركي نأ نيدلا
 ىوهل !ة2نا

 دف
1 

 ى<ي نب نيسحلا نب دجا لضفا ىلا لاسر اه ثماهمو

 هللادجر نامزلا عدد بفورعملا ىفناذمولادءعسنا

 را ريو ديل



 ع

 ةقصص ةقيحح ا

 ةلوهسلا ه0 ىعملا عم ظفالا فالتئا 65 |[
 ناممأ| نس همال نزولاعم ظفالافالاتا هم
 جيامدالا هم نزولا عم عملا فال هىء|

 سارتحالا ظفالا عم ظفالافالثثا همه
 بتاطملاةعارب نكمتاا هنو ا

 7 دقعلا هد فزحلا هدأ

 ماديخللا سدح 05 نمايتقالا ه4

 «(اعونن .وهرأو نات ١ وةنام ةمعب ديلا عاوال | هدهف)«



 ةقيصك

 ةغلامملا كبح

 قفارغالا 21

 ولغلا 8

 ىعملا عمىئهملا فالتثا م7
 هباعانئشاا أ عراباب

 لاغبالا 4

 بدأتلاوبيذهتلا
 ساكعت الاب لس الام 5
 "هوو 5040

 ةلك اشملا مه
 ميسقتلا عمعجلا

 قي رفتلا عمعجلا ةالال
 ةراشالا عال

 دملوتلا 28
 ةياكللا 2

 هللا ؛ء|

 باحالاولسلا ءغ؟

 مسقتاا كو

 زاعالا غئو

 هكراشأا 7

 عي رصتلا ةغال
 صضارتءالا غ8

 عوجرلا 8
 بيرتلا 4

 قاقثثالا ٠

 قافنالا هز

 حادبالا 0ع

 "نلثامملا غهز*

 1 ىلكلا.هقالاو قزح ارصح 6

 دئارغلا ءهه
 مشرع | 60

 ع
 ناوذعلا ع5

 ةقصح

 ميهستلا هما
 3 رطعاا غه8

 ةكيكتمماا 64*25

 فادرألا 3

 عادبالا هكا
 ميهوتلا ق4

 راخغاالا م

 عارتخالا ةمالس 5
 ريسفملا 44

 عامتالا نس دلل
 ةدراوملا 0

 حاضدالا 6ع

 عيرفتاا 66ه.

 ىلا نسح هءال
 ديدوملا 6

 نالعلا 6
 تسلا

 عايتتسالا 64

 ثا.صعلاوةعاطاا ه٠

 مذلا ضرعمىف حدملا هز
 طسلا ها

 عاستالا ها ؟

 فاد اوفلتؤملا عج هز

 ضيرعتلا 4
 عيمصرللا ه[4

 يملأ 7

 طييستاا 4

 مازتلالا 0

 ةحوازملا هلا
 هئزمملا ه1

 ديرمتلا 0

 زاحا ه6
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 ه (بدالا ةنازخ باك ةسرهف)#

 لالهسالاةعارب ٠
 قلطملاوبكرملا حاملا 0
 ىفاملا "©

 قحاللاوليدملا 0
 فرطملاو مااا نذل

 فرغاو فمهما 33

 نولقااوىظفالا كال
 ىوذءملا سائلا كل

 دارطتسالا هه

 ةراهمسالا ه4

 ماردسالا 30

 دجلا هيداربىذإالزهلا 194

 ءلياقلا ٠
 تافدلالا ال

 تانمالا الآ

 كارردسالا م

 مكسهتلا 1؟؟

 ةمدارملا 1؟غ

 ميشوتلا
 فارطالاهءاشنت 8

 رياغتلا ا 4

 لييذتلا 1؟ا/

 فيوقُتلا 1

 ةبراوملا 1ءا

 عماجلامالكلا 1

 فمع

 ةدكاثلا

 ردصملا 6

 ل

 حدملا ضرعمفوجهلا 7
 ءانثتسالا ١ءال

 عد رمشنلا 1

 ييقعلا 16

 فراعلا ل هاك 16

 ءائاكالا 6١ا/

 ريظنل اةاعارم 14
 لشملا اذا

 هلا 3
 هسفنءرملا باتع 13
 هلا 141

 صاختل | ن- امو

 دارطالا 4

 سكعلا 0

 ديدرتلا 55

 قارككلا 6

 ىبالكلا هذاا 5

 ةيساخملا 9

 عشوتلا ك6

 ليمكللاا قذر

 قدرفتلا ؟15

 ريطشتلا ؟16

 ندشا نيشش هش ا

 ماحستالا 500

 دداوناا 7

 02ش ريريبيدل ._:ر_:2لصلؤٌ,ص+97_7[,7؟ يل ل
5 
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